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 مقدمة
 

 أحـد باعتبـاره شـموالً وأكـرث أوسـع نظـام إىل ينتميً فرعياً نظاما التدريس عملية ُتعد

 يجـب مهاراته اكتساب أجل من التدريس عىل التدريب فإن ثم ومن التعليمي، املنهج عنارص

 عنـارص كافـة مع تبادلية عالقات من يحكمه وما الكيل املنظور ذلك خالل من إال يكون ال أن

 .األخرى املنهج

 يف وأنـه ومحدداتها، أصولها لها مهنة صاحب يكون أن يجب املعلم بأن نؤمن كنا وإذا

 املعلـم أن يعنـي فهذا مهاراتها، من التمكن من معني مستوى إىل يصل أن يجب لها مامرسته

ًمعـربا أداؤه يكـون أن يجـب) العلمـي مبعناهـا (التـدريس عملية ميارس حينام  أسـلوب عـن ُ

 .العمل هذا ملامرسة إعداده

 واملهـارات ومبادئـه وأسسـه التـدريس طبيعـة نتنـاول نأ الكتاب هذا يف حرصنا ولقد

 التخطـيط حيـث مـن سـواء التـدريس بعمليـة يقـوم وهـو املعلم لدى تتوافر أن يجب التي

 .تقوميها وأدوات أساليب أو تنفيذها طرق أو التدريس لعملية

 كليـات يف املعلـم/ الطالـب منه يستفيد أن نرجو الذي (الكتاب هذا اشتمل فقد

 التـي التـدريس عمليـة أساسـيات تتضـمن فصـول مثانيـة عىل) املعلمني دادإع ومعاهد

 التـدريس، عملية اهيةم توضيحل األول الفصل خصص املعلم، ويتقنها يكتسبها أن يجب

 وأساليبه، وطرقه التدريسب رتبطت التي صطلحاتاملو فاهيماملو إليها، النظر ميكن وكيف

 اشـتقاقها ومصـادر ومسـتوياتها، الرتبويـة األهـداف الثـاين الفصـل عـالج كـام ومبادئه،

 يف تطبيقيـة وأمثلـة صياغتها، يف الشائعة واألخطاء ،صياغتها وكيفية السلوكية واألهداف

 وأهميـة للتـدريس، تخطـيطال مهـارات الثالـث الفصـل وتناول الدراسية، املواد مختلف

  اشـتمل كـام ،سيةالدرا املواد مختلف يف تطبيقية وأمثلة ومستوياته، ومراحله التخطيط
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 الصـفية، اإلدارة ومهـارة التهئية، مهارة: مثل التدريس تنفيذ مهارات بعض عىل الرابع الفصل

 التـدريس لطـرق الخـامس الفصـل وخصـص التعلـيم، وتكنولوجيـا وسـائل اسـتخدام ومهارة

 أسـاليب وكـذلك ،الطـرق مـن طريقـة كـل وعيـوب ومميـزات خطـواتو ،املختلفـة وأساليبه

 أسـاليب السـادس الفصل تناولو التدريس، تنفيذ يف استخدامها ميكن التي تلفةاملخ التدريس

 الفصـل وتناول الفعال للتدريس أسلوب املفاهيم، خرائط :السابع الفصل تناول كام التدريس

 والتـقـويم ،املختلـفـة ووـسـائله دواـتـهوأ وأنواـعـه التـقـويم مـهـارات وتـضـمن التـقـويم الـثـامن

 .ومشاكلها اناتواالمتح العالجي، والتدريس

 إلعـداد العليا واملعاهد الرتبية كليات يف املعلم/ الطالب إىل الكتاب هذا قدمن إذ اوإنن

 االرتقـاء عـىل املعلمني يساعد وما ًحاجة يشبع وماً نقصا يسد ما فيه يكون أن رجون املعلمني

 يكـون أن تعـاىل سألهن كام. املهن أم وهي والرسل، األنبياء مهنة التي التدريس مهنة مبستوى

 سميع إنه متناأو بالدنا خري فيه ما إىل الـلـه يوفقنا وأن أخرى ألعامل موفقة بداية العمل هذا

 ..مجيب

 

 

 شرب إبراهيم خليل/ دكتور أستاذ

 جامل الرحمن عبد /دكتور

 أبوزيد عبدالباقي/ دكتور
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 طبيعة التدريس

إن عملية التدريس موجودة منذ القدم، وستظل طاملا أن هناك قديم وحـديث، وكبـري 

إرشـاد، ًوصغري، وطاملا أن هناك أفرادا أكرث خـربة وآخـرين أقـل خـربة يحتـاجون إىل توجيـه و

 .فستظل الحاجة إىل التدريس قامئة

ًوالتدريس كان مهنة األنبياء والرسل، وهو اآلن ليس مقصورا عىل املعلمني، فهناك قدر 

 .كبري من التدريس يتم خارج الفصول الدراسية

التدريس هو أحد الوسائل التي تعمل عىل تحقيق التواصل الحضاري للجنس البرشي و

 .هارات واألفكار إىل األجيال القادمةعن طريق نقل الخربة وامل

وإذا تناولنا هذا املفهوم مبعناه الواسع انطوى تحته كل أسلوب لنقل الخـربة مـن فـرد 

ويتضـمن هـذا النقـل للخـربة .إىل آخر ومن مجتمع إىل مجتمع ومن جيل إىل األجيال التاليـة

 :ٍعدة معان مصاحبة لهذه العملية منها

طرف إنساين عاقل يدعوك لشتى ظروف الحياة، وقد مترس أن الطرف األول للخربة هو 

وأن هـذا الطـرف، وقـد  .بأسبابها ونتائجها، وخرج من ذلك بعـربة صـادقة أو أفكـار صـحيحة

اكتسب هذه الخربة الثمينة، قد دفعته ثقافته وإنسانيته إىل أن ال يكتم هذه الخربة أو يضـن 

ائل لنقل هـذه الخـربة إىل مـن يـود أن ينتفـع ًبها عىل اآلخرين، ففكر مليا وابتكر أفضل الوس

كـام . بها، وهو بذلك يحقق لنفسه حياة أخرى بعد موته، إذ تستمر خرباته يف أعامر اآلخـرين

أنه يضمر رغبة طيبة يف أن يجنب هؤالء اآلخرين ما عاىن من مشـقة ومتاعـب، ويبغـي لهـم 

 .إلنسانًحياة خريا من حياته، وهذا دليل عىل تأصل نزعة الخري يف ا

إن اإلنسان يؤمن ببقاء املجتمع واستمراره، وأن عىل كل فرد فيه دور يف تحقيـق هـذا 

وأن الفـرد ال يعـيش  .البقاء واالستمرار، وأن أفضل الوسائل لهذه الغاية هـو التواصـل الثقـايف

لنفسه فقط، وإمنا هو عضو يف اإلنسـانية التـي ظفـرت بالقـدرة عـىل البقـاء بفضـل التفكـري 

 الذي مترس باالحتكاك والتجارب، وبفضل نزعة الخري التي استقرت يف ضمري كل أعضاء العقيل

 .اإلنسانية وأصبحت رابطة بينهم
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ن الطرف الناقل للخربة يعرف قيمتها وأهميتها، ومـا عانتـه اإلنسـانية يف تحصـيلها، إو

 .ولهذا يريد لها أن تحيا يف الناس وأن يحيوا بها

 الطـرف املتلقـي قـادر عـىل اسـتيعاب هـذه الخـربة وعـىل ن ناقل الخربة يعرف أنإو

اإلفادة منها، وأنه يستحق هذا املجهود املبذول لفائدته، وأنه متيقن أن متعلمـة لـن يسـتأثر 

بهذه الخربة النفسية ويضن بها عىل اآلخرين، وإمنا عىل العكس من ذلك سيحتفظ بالخربة يف 

 .إىل من بعده أرقى وأفضلأحسن مكان من نفسه، وسيزيد عليها وينقلها 
 

 :أما املعاين التي يتضمنها موقف املتعلم فمنها

نه بقدر ما تجشمه األستاذ من معاناة لـيك يسـتوعب الخـربة اإلنسـانية يف تخصصـه، إ

 .فهو يؤثره بأعز ما ميلك. وينقلها إليه

 وإن هذه املعرفة أو الخربة البرشية هي أقوى أسلحة اإلنسـان وأرشف جهـوده، وأنهـا

ليست مثرة كفاح فرد أو أفراد فقط بل اإلنسانية بجملتها ألن كل فرد يستفيد من الرتاث قبل 

 .أن يتهيأ لتوصيله لآلخرين

وإن قيمة املتعلم ليست يف شخصـه وإمنـا يف قدرتـه عـىل متثيـل هـذه املعرفـة وعـىل 

 املاضـية تكـون اإلسهام يف ترقيتها، وأنه بقدر عظمة الرتاث الحضاري الذي ورثناه عن األجيال

 .مسئوليتنا نحو األجيال القادمة

ـة  ـل املعرـف ـاري مـث ـىل التواـصـل الحـض ـاعده ـع ـا يـس ـل ـم ـائل األوىل ـهـي ـك وإن الفـض

 .تكنولوجيا والسلوك الطيب، وأن الرذائل هي كل ما يعوق تحقيق الضمري اإلنساينالو
 

 :وميكن النظر إىل التدريس من عدة وجوه منها

 تجربةالتدريس ك

. نوعة لدراسة النفس البرشية واملجتمع ومعرفة قدراتها وتأثريها املتبادلمتكررة مت

 ًوالتدريس ليس نوعا من العطاء فحسب يعطي فيه املـدرس املـتعلم بعـض حصـيلته مـن 
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الذكاء واملهارة والخربة، وهو كذلك نوع من التبادل العقيل بـني طـرفني يسـتفيد كالهـام مـن 

فاملـدرس عنـدما يعـاون املـتعلم عـىل .  وتنمـي شخصـيتهاللقاء العقيل فائدة تصـقل ذكـاءه

ًاكتساب الخربة يعاين من اختالف قدرات املتعلمني وكرثتهم ومشاكلهم، ويجد نفسـه مضـطرا 

إىل معاملة أعضاء يف مجتمع ال أفراد مستقلني عن بعضهم مستعدين لالستفادة، بل قد يجـد 

ًاملدرس أحيانا عزوفا عن علمه وزهدا يف جهـوده مـ ً ام يضـطره إىل مراجعـة نفسـه واكتشـاف ً

هل هي املادة أو الطريقة، أو شخصيته أو معاملته للمتعلمـني أو رأي املجتمـع : أسباب ذلك

 .فيام يجب تعليمه للمتعلمني يف تلك املرحلة أو غري ذلك من األسباب

وعن طريق تفكري املدرس يف كل ذلـك واسـتعداده للتجـاوب مـع الظـروف، يكتسـب 

ات نفسية وعلمية جديدة تزيد من ثراء شخصيته ومن منوه املهني وتعمـل عـىل املدرس قدر

ًترقيته تربويا، كام تساعد املتعلمني عىل إعادة تقدير الظروف والتوافق مع الدراسة واكتساب 

 .املرونة والحرص عىل املستقبل

 عـىل التدريس كمناسبة عظيمة القدر اللتقاء األجيال، ففي أثنائه يلتقي جيل قد نشـأ

ثقافة معينة مـع جيـل يف دور التنشـئة تحكمـه ظـروف عرصه الثقافيـة، وتدفعـه إىل التـربم 

ولكن الجيلني يلتقيان أثناء التدريس عىل هدف البـذل مـن جانـب . بالجيل املايض ومقاومته

 واالنتفاع من الجانب اآلخر، يحددها منفعة املجتمع وتحكمها مثالية الرتبية وسمو أغراضها

 كنظامالتدريس 

 :إذا نظرنا إىل التدريس كنظام متكامل نجد أنه يتكون من

 : مدخالت التدريس وتشمل -1

 إعداده وتدريبه وفلسفته الرتبوية–خصائصه النفسية واالجتامعية: املعلم . 

 خلفيته االجتامعية واالقتصادية-جنسه–خصائصه : املتعلم . 

 أدلة الطالب واملعلمني-رسيةالكتب املد-وثائق املناهج: املناهج املدرسية . 
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 بيئـة الـتعلم - تكنولوجيا التعليم – تجهيزات معامل –أثاث مدريس : بيئة التعلم 

 .)الخ… التنافس -التشجيع(االجتامعية 

 : عملية التدريس وتشمل -2

 . التقويم– طرق التدريس – املحتوي –األهداف 

 : مخرجات التدريس وتتمثل يف -3

  إـحـداثها يف شخـصـية اـملـتعلم يف الجواـنـب املعرفيــــة واملهارـيـةالتـغـريات املطـلـوب

 .واالجتامعية واالنفعالية

مهـارات التخطـيط، ومهـارات : التدريس كعملية تتضمن ثـالث مهـارات رئيسـية هـي

ومهارات التدريس هي القـدرة عـىل املسـاعدة يف حـدوث الـتعلم . التنفيذ، ومهارات التقويم

رور بـالخربات املناسـبة وهـي تعنـي أداء سـلويك معـني ميكـن وتنمو عن طريق اإلعـداد واملـ

 .مالحظته ومعرفة نتائجه

 التدريس كعملية اتصال

 :ميكن النظر إىل التدريس عىل أنه عملية اتصال عنارصها ما ييل

 )املعلم( املرسل  -1

ًوهو غالبا ما يبدأ عملية االتصال، وأحيانا يتحول من وضع اإلرسال إىل االستقبال حـني ً 

 .يستمع إىل طالبه، أو يتعرف عىل وجهات نظرهم

ويتأثر املعلم مـن وضـعه كمرسـل بعـدد مـن العوامـل التـي تـؤثر يف فاعليـة عمليـة 

اتجاهاته نحو نفسه، ونحو املادة الدراسـية، ونحـو طالبـه، فـإذا : االتصال، ومن هذه العوامل

ًعكس، أيضـا  يـؤثر مسـتواه كانت هذه االتجاهات إيجابية ذات فاعلية االتصال، والعكس بال

 .العلمي والثقايف واالجتامعي عىل فاعلية االتصال
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 )الطالب(  املستقبل  -2

ً  والطالب هو املستقبل، وأحيانا يتحول مـن وضـع املسـتقبل إىل املرسـل حـني يبـدي 

 . إلخ....رأيه، أو يسأل معلمه 

 فاعليـة عمليـة ويتأثر الطالب من وضعه كمستقبل بعدد من العوامـل التـي تـؤثر يف

اتجاهاته نحو نفسه، ونحو املادة الدراسية، ونحـو معلمـه، فـإذا : االتصال، ومن هذه العوامل

ًكانت هذه االتجاهات إيجابية زادت فاعلية االتصال، والعكس بالعكس، أيضا  يـؤثر مسـتواه 

 .العلمي والثقايف واالجتامعي عىل فاعلية االتصال

 الرسالة -3

ملتبادلة بني املرسل املستقبل شفهية أو مكتوبة، والرسالة يف املوقـف قد تكون الرسالة ا

التعليمي هي محتـوى املـادة الدراسـية، والـذي قـد يكـون ذا طبيعـة معرفيـة أو مهاريـة أو 

وينبغي أن تكون هذه الرسالة مناسبة إلمكانيات املتعلم، وتلبي حاجاته ً.وجدانية أو هام معا

 .  ورغباته واهتامماته

 يلة االتصالوس -4

ًوـهـذه الوـسـائل ـقـد تـكـون ـسـمعية أو برصـيـة أو ـهـام مـعـا، أو وـسـائل أـخـرى ميـكـن 

 . وتؤثر بالرضورة هذه الوسيلة عىل فاعلية االتصال. استخدامها لتحقيق األهداف املرغوبة

 التدريس كعلم وفن

ض إن التدريس مل يعد مهنة من ال مهنة له، ومل يعد مهنة روتينية يومية يتخذها الـبع

ًبل أصبح علام وفنا◌ يف آن واحد، ويرجـع . لسد حاجات مادية معينة، كام كان يدعي البعض َ ً

ًاعتبار التدريس كعلم وفن إىل القرنني الثامن والتاسع عرش، عندما دخلت عىل الرتبية عمومـا 

 :ًوالتدريس خصوصا تعديالت جذرية نتيجة العتبارين أساسيني
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أن الطفـل مخلـوق ذو حقـوق وقـيم، ويجـب أن يقـوم عـىل : أولهام فلسفي إنسـاين

يستعمل معه األسلوب التعليمي الذي يعمل عىل تنمية شخصيته اإلنسانية املتكاملة ويرعـى 

 .قيمه الخلقية

 حيث يتم تقويم عملية التعليم وما تحتوي عليه من عوامل وأنشـطة :وثانيهام نفيس

م وذاتـه، ومـدى مالءمتهـا لقدراتـه، متنوعة من زاوية مدى تأثريها النفيس عىل سلوك املـتعل

 . وصلتها باهتامماته وحياته
 

 :ولقد أصبح ينظر إىل التدريس كعلم، التصافه بالعديد من الخصائص منها

 ن املعلم يقوم بعمله وفق أسس علمية، اكتسبها من خالل فرتة إعـداده يف معاهـد إ

 وإطالعه عىل كل ما هـو وخالل حياته العملية بالتدريس،.اإلعداد األكادميي واملهني

 .جديد يف مجال عمله

 ًن التدريس قد أصبح نظاما يتكون من مـدخالت وعمليـات ومخرجـات لكـل منهـا إ

 .طبيعة ووظيفة محددة

 ن مهمة التدريس أصبحت ال تتوقف عـىل إعطـاء معلومـات للمـتعلم خـالل فـرتة إ

 .محددة، بل تعدتها إىل بحث تأثري متغريات تعليمية عىل أخرى
 

 والتـــدريس كعلـــم مـــدين يف واقـــع األمـــر إىل العلـــوم اإلنســـانية والطبيعيـــة 

، حيث مـن )  العلوم الطبيعية - علم النفس – علم املنطق – علم  الفلسفة –علم االجتامع (

غري املمكن فهم معطياته املختلفة وتخطيط نظامه دون األخذ بعني االعتبار ما تقدمه العلوم 

 .يقاتالسابقة من نظريات وتطب

وينظر إىل التدريس كفن، حيث يظهر املعلم من خالله قدراته االبتكارية والجاملية 

واللغوية والتعامل اإلنساين، فهناك عىل سـبيل املثـال معلـم ميتـاز بقدرتـه الفائقـة عـىل 

 ًابتكار النامذج والكتابة والرسم ، وهناك آخر ميتاز يقدرته اللغوية، فرتاه متحـدثا مفوهـا 
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 حوله من املتعلمني أو املسـتمعني، وهنـاك مـن هـو معـروف بشخصـيته املحببـة يجذب من

ملعاملته اإلنسانية املتميزة داخل الفصل وخارجه، وهناك من ميتاز بقدرته عىل أن يتعلم منه 

 .من هو متفوق ومن هو متوسط ومنخفض القدرة عىل التحصيل

 أسس ومبادئ التدريس

 :تي يرتكز عليها التدريس الجيد منهاهناك العديد من األسس واملبادئ ال

 :ن التعلم سيكون أفضل عندما يستخدم املعلمإ -1

 طرق التدريس التي تعتمد عىل إيجابية ومشاركة املتعلم. 

 خربات املتعلم القدمية يف تدريسه للخربات الجديدة. 

 أكرث من حاسة أثناء عملية التعليم. 

 .هناك حاجة للتعلم من جانب املتعلمن التعلم سيكون أفضل عندما تكون إ -2

ن التعلم سيكون أفضل عندما تكون املادة املتعلمة أو الخربة املقدمة للمـتعلم يف إ -3

 .مستوى قدراتهم وإمكانياتهم وتشبع رغباتهم

ن يكون املـتعلم هـو محـور العمليـة الرتبويـة، وأن تراعـى الفـروق الفرديـة بـني أ -4

ًوادا تختـلـف ـعـن تـلـك الـتـي ً طرـقـا وـمـع املتخلـفـنياملتعلـمـني، فيـسـتخدم املعـلـم ـمـ

 .يستخدمها مع بطيئي التعلم، أو العاديني أو ذوي الذكاء املرتفع

ن يهدف التـدريس إىل إكسـاب املـتعلم املعـارف واملهـارات والقـيم التـي تؤهلـه أ -5

 .للحارض واملستقبل

شـكل مكثـف يف ن يتم استخدام وسـائل وتكنولوجيـا التعلـيم بـاختالف أنواعهـا بأ -6

 .عملية التدريس

ن يتم االستفادة من نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف العملية الرتبوية بكامـل أ -7

 .جوانبها
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     Teaching Concepts  مفاهيم التدريس

ـة ـهـذا  املتعلـقـة  املـفـاهيم واملـصـطلحات الخاـصـةنوـضـح الفـصـل أن نـحـاول يف نهاـي

 : وذلك عىل النحو التايلبالتدريس،

  Teaching Conceptمفهوم التدريس 

 :ما ييلللتدريس تعريفات متعددة نختار منها 

هـو كافـة الظـروف واإلمكانيـات التـي يوفرهـا :  عـىل أنـهالتدريسفهناك من يعرف 

املعلم يف موقف تدرييس معني، واإلجراءات التي يتخذها يف سـبيل مسـاعدة املتعلمـني عـىل 

 .قفتحقيق األهداف املحددة لذلك املو

 مجموعة النشاطات التي يقوم بها املعلم يف موقف :وهناك من يعرف التدريس بأنه 

وليك تـنجح عمليـة التـدريس . تعليمي ملساعدة طالبه يف الوصول إىل أهداف تربوية محددة

البد للمعلم من توفري اإلمكانيات والوسائل ويستخدمها بطرق وأسـاليب متبعـة للوصـول إىل 

 .أهدافه

مكان الدراسة، ودرجة اإلضاءة والتهوية فيه، ومسـتوى االهـتامم : مكانياتويقصد باإل

 .الذي تتصل باملتعلمني، والكتاب املدريس، والسبورة، وأي وسيلة تعليمية يستخدمها املعلم

 : هوأن التدريس األكرث شموالً ومن التعريفات 

 واملـتعلم نشاط إنساين هـادف ومخطـط ، وتنفيـذي ، يـتم فيـه تفاعـل بـني املعلـم" 

وموضوع التعلم وبيئته، ويؤدي هذا النشاط إىل منو الجانب املعريف واملهاري واالنفعايل لكـل 

 ".من املعلم واملتعلم، ويخضع هذا النشاط إيل عملية تقويم شاملة ومستمرة 

 Concept  Teaching Methodمفهوم طريقة التدريس 

دة طالبه عىل تحقيـق األهـداف، الطريقة هي اإلجراءات التي يتبعها املعلم ملساع

 وقد تكون تلك اإلجراءات مناقشات، أو توجيه أسئلة، أو تخطيط ملرشوع أو إثارة ملشكلة 
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ـن  ـك ـم ـري ذـل ـروض، أو ـغ ـرض ـف ـة الكتـشـاف أو ـف ـاؤل، أو محاوـل ـني إىل التـس ـدعو للمتعلـم ـت

 نجـاح اإلجراءات، والطريقة هي حلقة الوصل بني املـتعلم واملـنهج، ويتوقـف عـىل الطريقـة

وإـخـراج املـقـرر أو اـملـنهج إىل حـيـز التنفـيـذ، ـكـام تتـضـمن الطريـقـة كيفـيـة إـعـداد املواـقـف 

التعليمية املناسبة وجعلها غنية باملعلومات واملهارات والعادات، واالتجاهات والقيم املرغوب 

 .فيها

 Learning & Instructionالفرق بني التعليم والتعلم 

اءات بينام التعلم هو نتاج تلك العمليـة، فـاملعلم يقـوم إن التعليم هو العملية واإلجر

بعملية الرتبية والتعليم، حيث أنه ينقل لطالبه املعارف، والحقـائق، ويكـون لـديهم مفـاهيم 

معينة، ويكسبهم العديد من امليول واالتجاهات والقيم واملهارات املختلفة، كام يسعى املعلم 

بعمليـة (ارة أدايئ لـدى طالبـه وهـذا مـا يسـمى إىل إحداث تغـريات عقليـة ووجدانيـة ومهـ

 ).التعليم

ـهـو ـكـل ـمـا يكتـسـبه اإلنـسـان ـعـن طرـيـق املامرـسـة والـخـربة كاكتـسـاب فأـمـا اـلـتعلم 

ًاالتجاهات وامليول، واملدركات، واملهارات االجتامعيـة والحركيـة والعقليـة والـتعلم أيضـا هـو 

 أي أن .أو نتيجـة مـا نفعـل أو نالحـظتعديل يف السلوك أو الخربة نتيجة ما يحدث يف العـامل 

 .التعليم هو العملية والتعلم هو الناتج

لقد أصبحت عملية التدريس يف الوقت الحارض عمليـة تفاعليـة بـني طـرفني أساسـيني 

 تعتمد فقط عىل الدور الذي يقـوم بـه املعلـم، ،هام املعلم واملتعلم، ومل تعد أحادية الجانب

ـدة ًومل يـعـد اـملـتعلم ـسـلبيا يف مو ـك ـخـربات عدـي ـأيت إىل املدرـسـة وـهـو ميـل قـفـه إذ أـصـبح ـي

 .وموضوعات كثرية، وبحاجة إىل إجابات عن تساؤالت كثرية

 Teaching Styleأسلوب التدريس 

وميكـن تعريفـه " ُبأنه النمط التدرييس الذي يفضله معلم ما"يعرف أسلوب التدريس 

 قيامه لعملية التدريس أو هـو األسـلوب بالكيفية التي تناول بها املعلم طريقة التدريس أثناء 
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الذي يتبعه املعلم يف توظيف طرق التدريس بفعاليـة متيـزه عـن غـريه مـن املعلمـني الـذين 

يستخدمون نفس الطريقة، ومن ثم فإن أسلوب التدريس يرتبط بصورة أساسـية بالخصـائص 

 .الشخصية للمعلم

 Teaching and Instruction  التدريس والتعليم

ن يستخدم مفهومي التدريس والتعليم مبعنى واحد، ولكن يف الحقيقـة يوجـد هناك م

بينها فرق كبري، فمفهوم التعليم هو تعبري شامل وعام نستعمله يف لغتنـا اليوميـة يف مواضـع 

كثرية، كمثل أن يقول اإلنسان لقد تعلمت الكثري من قراءيت لهـذا الكتـاب أو مشـاهديت لهـذا 

 .الفلم

س يشري إىل نوع خـاص مـن طـرق التعلـيم، أي أنـه تعلـيم مخطـط أما مفهوم التدري

يحـدد بدقـة السـلوك الـذي : ومقصود، وميكن أن نحدد الفرق بني املفهومني يف أن التـدريس

نرغب يف تعليمه للمتعلم، ويحدد الرشوط البيئية العلمية التـي يتحقـق فيهـا األهـداف، أمـا 

 .صد أو هدف محددعملية التعليم فإنها قد تحدث بقصد أو بدون ق

 فهومي إسرتاتيجية وطريقة التدريسالفرق بني م

تعرف اسرتاتيجيات التدريس، بأنها مجموعة اإلجراءات والوسائل التـي تسـتخدم مـن 

قبل املعلم ويؤدي استخدامها إىل متكني املتعلمني من اإلفادة من الخربات التعليمية املخططة 

 .وبلوغ األهداف الرتبوية املنشودة

ف طريقة التدريس بأنها األداة أو الوسيلة أو الكيفية التـي يسـتخدمها املعلـم يف وتعر

 .توصيل محتوى املنهج للدارسني يف أثناء قيامه بالعملية التعليمية

 التدريس تتصل بالجوانب التي تساعد عىل حدوث الـتعلم إسرتاتيجيةوذلك يعني أن 

 دوافع املتعلمني، ومراعـاة اسـتعداد تهـم الفعال كاستعامل طرق التدريس الفاعلة، واستغالل

وحاجاتهم وميولهم، وتوفري املناخ الصفي املالئم والرشوط املناسـبة للـتعلم، وغـري ذلـك مـن 

 .الجوانب املتصلة بالتدريس الفعال
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 لتحقيـق اإلسـرتاتيجيةومن ثم نجد أن الطريقة متثل أحد وسائل االتصال التي توظفها 

 اشـمل مـن الطريقـة، وأن الطريقـة ونوعهـا اإلسـرتاتيجيةيعني أن ذلك التعلم الفعال، وهذا 

َّ بهدف تحقيق التعلم الفعال، وتيسري اإلسرتاتيجيةمتثل أحد البدائل أو الخيارات التي تتخذها 

 .عملياته وضبط محددات تنفيذه
 

 :ولتوضيح الفرق بينهام نورد املثال التايل

فعىل املعلـم هنـا " تاريخ البحرين" ن عند تدريس موضوع يف الدراسات االجتامعية ع

فقـد . أن يحدد األهداف، واإلجراءات واألنشطة التي يقوم بها، وتلك التي يقـوم بهـا الطـالب

يقرر أنه سيبدأ درسه باستخدام طريقة املحارضة، ثم يتبع املحـارضة بعـرض لفـيلم تسـجييل 

 مـن معلومـات وأحـداث، عن تاريخ البحرين، ثم يستخدم طريقـة املناقشـة ملـا ورد بـالفيلم

واملقارنة بينه وبني ما جاء بالكتاب املدريس، ثم يوجـه املعلـم طالبـه إىل بعـض املواقـع عـىل 

شبكة اإلنرتنت إلثراء معلوماتهم حول املوضوع، ويف النهاية يطبـق علـيهم بعـض االختبـارات 

 ."للتأكد من حدوث التعلم

 أشـمل وأعـم مـن الطريقـة، تيجيةاإلسـرتا، ويتضح مام سبق أن اإلسرتاتيجيةهذه هي 

 .اإلسرتاتيجيةوأنه ميكن استخدام أكرث من طريقة للتدريس يف تنفيذ 

  بني مفهومي طرق وأساليب التدريسالفرق

عرفنا أن طريقة التدريس هي وسيلة االتصال التي يستخدمها املعلم لتوصيل املحتوى 

 التي يتناول بها املعلم تلك الطريقـة إىل املتعلمني، كام عرفنا أن أسلوب التدريس هو الكيفية

 .أثناء قيامه بعملية التدريس

ومن ذلك نستنتج أن الطريقة أشمل من األسلوب ولهـا خصائصـها ومميزاتهـا العامـة، 

وميكن أن يستخدمها أكرث من معلم، يف حني أن األسلوب خاص بـاملعلم، ويـرتبط بالخصـائص 

 .الشخصية له
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 :ملثال التايلولتوضيح الفرق بينهام نورد ا

يريدان تـدريس موضـوع يف الدراسـات االجتامعيـة ) ب(واملعلم ) أ(نفرتض أن املعلم 

وقد قررا أن يستخدما طريقة املناقشـة " النهضة التعليمية يف البحرين خالل نصف قرن" عن 

 .يف تدريسهام

أنـه : عن كيفية تنفيـذه لطريقـة املناقشـة، أجابـه) ب(املعلم ) أ(وعندما سأل املعلم 

سيعرض عىل الطالب مجموعة من الصور قام بجمعها وتصنيفها ملراحل النهضة التعليميـة يف 

البحرين خالل الفرتة املحدد، وبعد ذلك سيفتح باب املناقشة بينه وبـني الطـالب حـول هـذه 

 . املجموعة من الصور

أنـه : عن كيفية تنفيـذه لطريقـة املناقشـة، أجابـه) أ(املعلم ) ب(وعندما سأل املعلم 

خطط للقيام برحلة تعليمية ألحد متـاحف التعلـيم بـالبحرين، وأنـه سيقسـم الطـالب أثنـاء 

الزيارة إىل مجموعات، كل مجموعة سـتكون مسـئولة عـن إعـداد تقريـر حـول مـا شـاهدوه 

ووجدوه بـاملتحف عـن مرحلـة تعليميـة معينـة كمرحلـة التعلـيم االبتـدايئ أو اإلعـدادي أو 

 .ذه التقارير عند العودة إىل املدرسةالثانوي، يتم مناقشة ه

ًفنالحظ أن كال املعلمني استخدم طريقة املناقشـة، إال أن كـل مـنهام اسـتخدم أسـلوبا 

وهذا يوضح الفرق بني طريقة التدريس وأسلوب التدريس، أي أنـه ميكننـا . يختلف عن اآلخر

 مـن أسـلوب يف القول بأن الطريقة أشـمل وأعـم مـن األسـلوب، وأنـه ميكننـا اسـتخدام أكـرث

 .الطريقة الواحدة

 إسرتاتيجية وطريقة وأسلوب التدريسالفرق بني مفهوم 

ـني  ـروق ـب ـد الـف ـن تحدـي ـرتاتيجيةميـك ـلوب يفاإلـس ـة، واألـس ـرتاتيجيةأن :  ، والطريـق  إـس

 هـي التـي تختـار الطريقـة املالمئـة مـع مختلـف فاإلسـرتاتيجيةالتدريس اشمل من الطريقة 

 ة يف املوـقـف التـدرييس، أمـا الطريقـة فإنـهـا باملقابـل أوسـع ـمـن الظـروف واملتغـريات املـؤثر
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األسلوب، وأن األسلوب هو الوسيلة التي يستخدمها املعلم لتوظيف الطريقـة بصـورة فعالـة، 

والطريقة هنا أعم كونها ال تتحدد بالخصائص الشخصية للمعلـم، وهـي الخصـائص املحـددة 

 .أساسيةألسلوب التدريس الذي يتبعه املعلم بصورة 
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 أسئلة التقويم الذايت

 : السؤال األول

 :عرف مبا ال يزيد عن ثالثة أسطر كل من: 1س

  مفهوم الطريقة-جـ.   وم التدريس مفه-ب.   مهارات التدريس-أ

 ما هو الفرق بني طريقة وأسلوب التدريس؟: 2س

 : وضح باختصار ما يأيت: 3س

 .التدريس التدريس وأسلوب إسرتاتيجيةالفرق بني مفهومي 
 

 :أمام اإلجابة الصحيحة لكل مام يأيت )    √(ضع عالمة : السؤال الثاين

 :تتميز طريقة التدريس بأنها -1

     ( )     اإلسرتاتيجيةأشمل وأعم من  -أ 

 ( )        اإلسرتاتيجيةقل شمولية وعمومية من  أ -ب 

     ( )     اإلسرتاتيجيةمتثل أحد مكونات  -ج 

     ( )           ، جكل من ب -د 

 :يتميز أسلوب التدريس بأنه -2

     ( )   أقل شمولية وعمومية من طريقة التدريس -أ 

     ( )    أشمل وأعم من طريقة التدريس -ب 

     ( ) ميكن استخدام أكرث من أسلوب للتدريس يف الطريقة الواحدة -ج 

     ( )       كل من أ ، ج -د 

تناول بها املعلم طريقة تدريس معينة، والتي ميكن أن تختلف من الكيفية التي ي -3

  :معلم آلخر عند استخدامهم نفس طريقة التدريس تعرف بـ 

 ( )         اإلسرتاتيجية -أ 

 ( )         األسلوب -ب 
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 ( )       الطريقة -ج 

 ( )      كل من أ ، ج  -د 

 : بأنهااإلسرتاتيجيةتتميز  -4

 ( )      من الطريقةأشمل وأعم -أ 

 ( )    قل شمولية وعمومية من الطريقةأ -ب 

            ( )  متثل الطريقة أحد بدائلها لتحقيق أهدافها -ج 

 ( )           كل من أ ، ج -د 

 :ميكن النظر إيل التدريس عىل أنه -5

 ( )       علم وفن -أ 

       ( )            نظام له مدخالت وعمليات ومخرجات -ب 

 ( )   عملية اتصال تشتمل عىل مرسل ومستقبل ورسالة ووسيلة اتصال -ج 

 ( )       كل ما سبق -د 

مجموعة اإلجراءات والوسائل التي يستخدمها املعلم، ومتكنه من االستفادة  -6

 :بالخربات التعليمية املخططة وتحيق األهداف املرجوة بفاعلية، تعرف بـ 

 ( )       اإلسرتاتيجية -أ 

 ( )       األسلوب -ب 

 ( )       الطريقة -ج 

           ( )     كل من أ ، ج   -د 

 :من الخصائص األخالقية التي يجب أن تتوافر يف املعلم الناجح  -7

 ( )     الصرب واللني مع املتعلمني -أ 

 ( )   اإلملام التام باملادة العلمية وطرق تدريسها -ب 

 ( )     العمل واحرتام التقاليداإلخالص يف -ج 

 ( )                كل من أ ، ج -د 
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 :من الخصائص العقلية التي يجب أن تتوافر يف املعلم الناجح -8

 ( )     الصرب واللني مع املتعلمني -أ 

 ( )   اإلملام التام باملادة العلمية وطرق تدريسها -ب 

 ( )    إلخالص يف العمل واحرتام التقاليد -ج 

 ( )      الخلو من العـــاهات -د 
 

أما كل مام يأيت مع تصحيح الخطأ إن )  X( أو عالمة  )  √(ضع عالمة  :السؤال الثالث

 .وجد وتربير الصواب

 ( )   إن التدريس يف الوقت الحارض مهنة من ال مهنة له -1

 ( )    مصطلح التعليم هو مرادف ملصطلح التعلم -2
 

 :السؤال الرابع

التدريس الجديد يعني أن هناك اتصاالً فعاالً بني املعلم وطالبه، والعكـس صـحيح، " -1

". حيث توجد العديد من العوامل التي تؤثر عىل فاعلية االتصال بني املعلم واملتعلم

 .يف ضوء ذلك من هذه العوامل ؟

  والطريقة؟اإلسرتاتيجيةوضح مبثال الفرق بني  -2

 لطريقة واألسلوب يف التدريس ؟وضح مبثال الفرق بني ا -3

 وضح ملاذا ينظر إىل التدريس عىل أنه علم وفن؟ -4

 

 )1(نشاط صفي  

قم بعمل مقارنة بني املفاهيم املختلفة للتدريس بالرجوع إيل بعض املصـادر 

 .واملراجع، مع االستعانة بشبكة املعلومات العاملية

 



 

الثاينالفصل

 ألهداف الرتبويةا
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 متهيد

.  وتـربز أولوياتـه اره، الخطوة األوىل ألي عمل منظم، حيـث تحكـم مسـياألهداف ه

األهداف الرتبوية هي عبارات تصف التغريات أو النواتج املرغوبـة أو املرتقبـة لـدى املـتعلم و

قد تكون هذه التغريات أو النواتج يف صورة إضافة ملا  و. معنيمن خالل دراسة برنامج تربوي 

ى املتعلمني من معارف، أو تطوير أساليب تفكريهم، أو أدائهم ملهـارات مل يكونـوا قـادرين لد

عىل أدائها، أو االرتفاع مبستوى أدائهم لها، أو بإكسابهم ميوالً واتجاهات إىل أقىص مـا تسـمح 

 .به قدراتهم

س ً وخصوصـا يف املـدارعرشين وبعض البلدانوقد كان هدف الرتبية إىل أوائل القرن ال

 ليهاجم اقتصار الرتبيـة 1938 سنة Rates) راش(وجاء  يركز عىل اكتساب املعلومات وحفظها،

 :عىل هذا الهدف الذي كان يعتقد بعدم فائدته ثم أورد لنا مثانية أهداف للرتبية هي

 .تقديم املعلومات الوظيفية -1

 .تنمية االتجاهات -2

 .تنمية عادات الدراسة والتعلم -3

 .لعالقاتتنمية التفكري وإدراك ا -4

 .تنمية امليول واالهتاممات والتذوق -5

 .تنمية االبتكار -6

 .االهتامم بالتكيف االجتامعي -7

 .اكتساب الفلسفة االجتامعية -8

 مصادر اشتقاق األهداف الرتبوية

 : هي الرتبوية منها األهدافتشتق مصادر رئيسة ة ثالث Tylerايلورحدد ت



 ةـــداف الرتبويـــاأله
 

 

 
 

ـل
صــ

لف
ا

 
ي

ـــ
ثان

ال
 

 

36

 اتهطبيعته وحاجاته ومشكالته وطموح: املجتمع من حيث -1

أنشأ املجتمع املدرسة لرتبيـة الصـغار، ونقـل تراثـه الثقـايف لهـم، لـذلك فـإن القضـايا 

واالحتياجات واالهتاممات التي تشغل املجتمع ينبغي مراعاتها عند وضع األهـداف الرتبويـة، 

ّوينبغي دراسة طبيعة وحاجات ومشكالت وطموحات املجتمع؛ ليك ميكـن املتعلمـني مـن أن 

 .علني يف هذا املجتمعيصبحوا أعضاء فا

 منوه وحاجاته واهتامماته وقدراته وتعلمه: املتعلم من حيث -2

، ومبـادئ ذلـك ) شيخوخة- شباب- مراهقة-طفولة( إن املتعلم مبراحل منوه املختلفة 

النـمـو، والـتـي تتمـثـل يف أن النـمـو عملـيـة مـسـتمرة، وعملـيـة فردـيـة، وأن جوانـبـه املختلـفـة 

ذلـك  ة تؤثر بعضها يف بعض، وأن التعلم دالـة النمـو، ومطالـبالجسمية والعقلية والوجداني

النمو ومشكالته، وحاجات املـتعلم واهتامماتـه وقدراتـه، وموضـوع تعلمـه مبـا يشـمله مـن 

موضوع رشوط التعلم املتمثلة يف الدافعية والنضج واملامرسة، وانتقال أثـر الـتعلم، كـل ذلـك 

 .أخذها يف الحسبان عند وضع األهداف الرتبويةيعد من املصادر األساسية الهامة التي يجب 

 طبيعتها ومكوناتها، واالتجاهات الحديثة: املادة الدراسية من حيث -3

ًتعد املادة الدراسية مصدرا أساسيا من مصادر اشتقاق األهـداف الرتبويـة، وأن تراعـي  ً

يهـا وبالـذات والبـد مـن الرجـوع إل. األهداف الطبيعة املتطورة، والرتاكمية للمعرفة العلميـة

ونحن نعيش يف عرص االنفجار املعريف، وتكنولوجيـا املعلومـات باعتبـاره مصـدر مـن مصـادر 

فأهـداف مـادة التـاريخ تختلـف . ًاشتقاق األهداف الرتبوية كام أن لكل مادة أهدافا محددة

وحتى ال نكون ... عن أهداف مادة الكيمياء، وتختلف عن أهداف مادة اللغة العربية وهكذا 

فنحن نعيش عرص الكمبيـوتر، عرص الفضـاء، واألقـامر . عزل عن التطورات الحادثة يف العاملمب

 . الخ... الصناعية، وتكنولوجيا املعلومات 
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وبالنسبة لدول الخليج العربيـة، فلقـد حـددت الوثيقـة  التـي أعـدها مكتـب الرتبيـة 

ضـاء مصـادر اشـتقاق األهـداف العريب، واملركز العريب للبحوث الرتبوية، واعتمدتها الدول األع

 :يف هذه الدول فيام ييلالرتبوية 

 .اإلسالم مبنهجه الشامل، ونظرته إىل الكون، واإلنسان، والحياة  -1

ًاالنتامء العريب،لغة، وحضارة، وآماالً، ومصريا مشرتكا  -2 ً. 

 .طبيعة املجتمع الخليجي العريب، وقيمه، ومطالب تنميته الشاملة  -3

 .خليج العربية، ومطالب منوه حاجات الفرد يف دول ال -4

 .خصائص العرص واالتجاهات املستقبلية  -5

 مستويات األهداف الرتبوية 

ًتتـدرج يف عموميتهـا وشـمولها رأسـيا مـن مستويات متعددة فهـي   الرتبويةألهدافل

ًالعام إىل الخاص، ومن البعيد جدا إىل القريب جدا، ومن الواسع العريض إىل الضيق ً. 

 " .Aimsغاـيـات الرتبـيـة "رتبوـيـة وأـشـملها وأبـعـدها وأوـسـعها ـهـي ـفـأعم األـهـداف ال

ًوأكرثها تخصيصا وتحديـدا وقربـا وضـيقا األهـداف القريبـة املحـددة  ً ً )  األهـداف التعليميـة(ً

Objectives "  املقاصـد" ُوبينهام توجد أهداف عامة ووسـيطة تسـمى Goals  "  أو األهـداف

ع ككل تضمن له البقاء واالزدهار، والتقـدم واألمـن العامة، فهناك أهدف عىل مستوى املجتم

واملحافظة عىل عقيـدة . وتوفري األمن الداخيل والخارجي، وتقديم الخدمات الرتبوية والصحية

 .كل هذا يعود من أهداف املجتمع. املجتمع وتقاليده

وهناك أهداف لعملية الرتبية بشكل عام، وأهداف للخطة الرتبوية، يف كل مرحلـة 

مرحلة الحضانة ورياض األطفال، مرحلة التعليم االبتدايئ، اإلعـدادي، ( احل التعليممن مر

ميدان اللغات، ميدان :  أهداف لكل ميدان من ميادين الخطة، وهناك)الثانوي، الجامعي

ــدان الرياـضــيات ــون، مـي ــدان الفـن ــة مـي ــوم االجتامعـي ــاك.العـل ــل  وهـن ــداف لـك   أـه
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ولكل مادة دراسية أهداف . الخ... ادة التاريخ، االجتامع، مادة الجغرافيا، م: مثل مادة دراسية

 .أهداف لكل درس من الدروس التي تلقى يف الفصل وهناك معينة

 :كام بالشكل التايلوميكن أن متثل مستويات األهداف مبثلث مقلوبة قاعدته 

 

 

  

 

 

 

 مستويات األهداف) 1(شكل 

 

  :كل منها لهذا املستويات وأمثلة عىل وفيام ييل توضيح

 Aims of Educationى  للرتبية الغايات  الكرب

 هي عبارات تصف نواتج حياتية، عريضة بعيدة املدى، عىل درجة عالية من التجريد، 

يضـعها قـادة الفكـر السـيايس  وتتصل بالحياة أكرث مام تتصل مبا يجري يف الفصـل واملدرسـة،

رتجمتها إىل أهداف عامة للمراحـل الدراسـية، يتناولها واضعو املناهج لو ،واالجتامعي والثقايف

 .وال تحتاج إىل محتوى مسبق، بل إن تحديدها يساعد عىل اختيار املحتوى الدرايس

ينبغي أن تسعى لتحقيقهـا كـل املؤسسـات التـي لهـا صـلة مبـارشة أو غـري مبـارشة و

  .إلخ.....عيات، والجمباملدرسة كوسائل اإلعالم، ودور العبادة واألرسة، والنوادي واألحزاب

   أهداف املجتمع
الرتبيةأهداف

املرحلةأهداف
املجاالتأهداف

املوادأهداف
الدرسأهداف
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وفيام ييل بعض األمثلة للغايات الكربى للرتبية، واملشتقة من مصادر اشتقاق األهداف 

 . يف دول الخليج العربية

أمثـلـة للغاـيـات الـكـربى املـشـتقة ـمـن اإلـسـالم مبنهـجـه الـشـامل، ونظرـتـه إىل الـكـون، 

  :واإلنسان، والحياة كمصدر لألهداف يف دول الخليج العربية

  باإلسالم، والوالء له، والعمل بتعاليمهاالعتزاز. 

 غرس العقيدة اإلسالمية يف الناشئة عىل أساس من الفهم الصحيح لإلسالم. 

 إدراك أثر العبادات يف تثبيت العقيدة، وأهميتها يف حياة الفرد واملجتمع. 

 ًتنمية االتجاه اإليجايب نحو العلم واالستمرار يف طلبه وفقا للمنهج اإلسالمي. 

 العمل، وأهمية إتقانهتقدير . 
 

أمثلة للغايات الكـربى املشـتقة مـن االنـتامء العريب،لغـة، وحضـارة، وآمـاالً، ومصـرياً 

  :ًمشرتكا كمصدر لألهداف يف دول الخليج العربية

 ًتعزيز االنتامء إىل األمة العربية لغة، وحضارة، وآماالً، ومصريا مشرتكا ً. 

 ربية، دينيـة، وتاريخيـة، وثقافيـة، واجتامعيـة، إدراك العالقة والروابط بني الدول الع

 .واقتصادية، وأثرها يف بناء أمة عربية موحدة

 فهم الحضارة العربية وإسهاماتها يف الحضارة العاملية. 

  تنمية االعتزاز باللغة العربية، لغة القرآن، ووعاء الـرتاث العـريب واإلسـالمي، وسـجل

 .القيم واملناقب العربية

 ألمة العربية من مشكالت، وتحديات، وأطامع، وأساليب مواجهتهاتعرف ما يواجه ا. 

أمثلة للغايات الكربى املشتقة من طبيعة املجتمع الخليجي العريب، وقيمه، ومطالـب 

 :تنميته الشاملة كمصدر لألهداف يف دول الخليج العربية

 إدراك السامت والروابط املشرتكة بني دول الخلـيج العربية،دينيـة، وثقافيـة ، 
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وجغرافـيـة، وتاريخـيـة، واجتامعـيـة، واقتـصـادية، وسياـسـية، وأثرـهـا يف بـنـاء مجتـمـع  

 .خليجي عريب موحد  

  ـوطني ـتامء اـل ـداد لالـن ـاالنتامء إيل املجتـمـع الخليـجـي الـعـريب امـت ـة الـشـعور ـب تنمـي

وتعزيزه، ارتباطا برتاثه الحضاري العريق، وإسهاما يف بناء نهضة الحـارض، واسـتعدادا 

 .ت املستقبللتحقيق تطلعا

  تنمية الوعي بإمكانات الدول العربية الخليجية، ومواردها الطبيعية، وسبل املحافظة

 .عليها، وتنميتها، واستثامرها

  ،تعرف الدور الرائد الذي قرره مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف تعزيز الرخاء

 . واألمن، واالستقرار للمنطقة

  العريب من مشكالت، وتحديات، وأطامع ملا تتمتع تعرف ما يواجه املجتمع الخليجي

 .به املنطقة من موارد طبيعية، وموقع جغرايف متميز، وأساليب مواجهتها

  تعرف االحتياجات الفعلية واملستقبلية للتنمية االقتصادية واالجتامعية وغريهـا مـن

 . هامجاالت التنمية الشاملة لدول الخليج العربية، واملهن التي تسهم يف تحقيق
 

أمثلة للغايات الكربى املشتقة من حاجات الفـرد يف دول الخلـيج العربيـة، ومطالـب 

  منوه كمصدر لألهداف يف دول الخليج العربية

 ونفسـياً وخلقيـاً، وروحيـاً، وعقليـاًتحقيق النمـو الشـامل املتـوازن للفرد،،جسـميا ،،ً 

 ً.واجتامعيا

 ة للفروق الفردية بينهم مبـا يف ذلـك تحقيق مبدأ تكافؤ الفرض يف التعليم  واالستجاب

 .رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

 ة الشخصية امللتزمة بقيم اإلسالممامرسة الحري. 

  ،تأكيد مبدأ التسامح، وتحمل اختالف وجهات النظر بني املتحـاورين بشـتى أنواعهـا

 .والتعايش مع اآلخرين يف ضوء التوجيه اإلسالمي
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 ـد و ـة التفـكـري العلـمـي الناـق ـرد تنمـي ـا الـف ـي يواجهـه ـاري لـحـل املـشـكالت الـت االبتـك

 .  واملجتمع

  وتنميـة ميـولهم وقـدراتهم ) املوهـوبني واملعـوقني(رعاية ذوي االحتياجات الخاصـة

 .واستثامرها 

  تنمية الوعي بأهمية الوقت واستثامره يف مامرسة الهوايات وتحقيق الذات مبا يفيـد

 .الفرد واملجتمع

 الجمعي يف التنمية الشاملة للمجتمعتأكيد دور التعاون والعمل . 
 

أمثلة للغايات الكربى املشتقة من خصائص العرص واالتجاهـات املسـتقبلية كمصـدر 

 لعربيةلألهداف يف دول الخليج ا

 تكوين املجتمع الدائم التعليم بتأكيد الذايت، والتعلم املستمر، وإتقان مهاراتهام. 

 ،بإتقان أهـم لغاتهـا واالسـتفادة مـن تجاربهـا االنفتاح الواعي عىل الثقافات العاملية 

  .العلمية والتقنية يف ضوء القيم واملبادئ اإلسالمية

  ،التعامل مع تقانة العرص بكل كفاءة واقتدار، استفادة منهـا، وتفـاعال إيجابيـا معهـا

 .وتأصيل إنتاجها يف مختلف مجاالت الحياة 

 يف ـضـوء ـتـداعيات األـحـداث النـظـر إيل املـسـتقبل واـسـترشاف آفاـقـه، واإلـعـداد ـلـه 

 .املعارصة، وتوقع ما تسفر عنه من نتائج

 تنمية الوعي البيئي، وإدراك أهمية املحافظة عىل البيئة، وحاميتها من التلوث . 

  تنمية قدرة األفراد عىل التفكري الناقـد ضـمن القـيم السـائدة يف املجتمـع الخليجـي

كـام عليهـا حتـى ال يقعـوا فريسـة العريب اإلسالمي، ومناقشـة األمـور، وإصـدار األح

 .الدعايات واألفكار املغرضة يف عرص الدعاية وإلعالم واالنفتاح

  تنمية مهارات التفاعل اإليجايب مع الثقافات األخرى بكل ثقة واقتـدار، وأخـذ الـدور

املبادر الفاعل، ونبذ روح الخوف والرتدد واالنهزامية يف إطار مثـل ومبـادئ املجتمـع 

 . يب اإلسالمي وقيمه الراسخةالخليجي العر
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 Goals) األهداف العامة(املقاصد 

ً بالنظام التعليمي متييزا لها عـن غايـات الرتبيـة التـي لهـا صـلة وترتبط هذه األهداف

ًأقل تجريـدا مـن غايـات الرتبيـة، وهي .بالحياة ونشاطاتها أكرث من اتصالها بالتعليم النظامي 

يس كله، أو ملراحـل منـه، أو ملـواد دراسـية، وبـذلك فهـي وميكن أن تكون نواتج التعليم املدر

 مثـل تنميـة فأهـدافطويلة األمد يف طبيعتها، واألهداف الرتبوية العامة . مستويات متدرجة

التفكري الناقد، أو معرفة تـراث األمـة العربيـة تحتـاج إىل وقـت طويـل لتحقيقهـا، وال تعتـرب 

 . ًأهدافا مبارشة يف الفصل

ألمثلـة لألهـداف الرتبويـة العامـة، واملشـتقة مـن مصـادر اشـتقاق وفيام يـيل بعـض ا

 . األهداف يف دول الخليج العربية

 للمرحلة الثانوية بدول الخليج العربية) األهداف الرتبوية العامة(مقاصد  :أمثلة

  تأكيد اإلميان مببادئ الدين اإلسالمي، وترسيخ القـيم الدينيـة وتوظيفهـا يف العالقـات

 . للسلوكًاإلنسانية، وجعلها معيارااالجتامعية و

 عريب، واألمـة العربيـة تنمية الشعور باالنتامء واالعتزاز بالوطن، واملجتمع الخليجي ال

 .واإلسالمية

  تنمية إدراك املتعلم ملا له من حقـوق، ومـا عليـه مـن واجبـات نحـو وطنـه، ونحـو

 . ونحو األمة العربية واإلسالميةمجتمعه الخليجي العريب،

 ء بحاجات املجتمع من القوى البرشية املدربة الالزمة ملتطلبات التنميةالوفا. 

 واجتامعـيـة، وثقافـيـة،  سياـسـية، واقتـصـادية،: تـعـرف االتجاـهـات العاملـيـة املـعـارصة

 .والتفكري فيام ينبغي اتخاذه إزاءها

 تنمية االتجاهات اإليجابية نحو العمل املنتج، استعدادا له، وسعادة مبامرسته. 

  مهارات التعليم الذايتترسيخ. 

 تحقيق النمو الثقايف، والعلمي، واملهني. 
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  تحقـيـق النـمـو املتكاـمـل للطـفـل يف جمـيـع الـنـواحي الجـسـمية والعقلـيـة والروحـيـة

 .والوجدانية

  إعداد الطفل للحياة العملية يف البيئة التي يعيش فيها. 
 

 للتعليم التجاري) األهداف الرتبوية العامة(مقاصد  :أمثلة

 ية الفهم والوعي تجاه القوى التي تؤثر يف النظام االقتصاديتنم. 

  اكتساب املعلومات واملهارات واالتجاهات والقيم املرتبطـة بالعمـل والتـي يحتاجهـا

 .الطالب يف حياتهم الشخصية والعملية

  اكتساب املعلومات واملهارات األساسـية يف العلـوم التجاريـة التـي تـؤهلهم ملواصـلة

 .اولة املهنة املناسبة والنجاح فيها الدراسة أو مز

  إتقان مهارات التعلم الذايت مبا ميكنهم مـن الـتعلم املسـتمر والقـدرة عـىل الوصـول

 .ملصادر املعرفة التي تربطهم باملتغريات املتجددة يف مجال عملهم 

  استيعاب التقنيات الحديثـة املتعلقـة باملكتـب معرفـة وأداء لتحقيـق التكامـل بـني

 .لنظرية والتطبيقية الجوانب ا

  اكتساب الخربة عن طريق املامرسة الفعلية يف املؤسسات املالية والتجاريـة املختلفـة

 .باعتبار أن التدريب امليداين وسيلة لنمو الفرد ونضج شخصيته

  تفهم وجهة نظر اإلسالم يف املوضوعات االقتصادية والوعي بأن اإلسـالم مبـا فيـه مـن

 .زمان ومكان وقادر عىل حل مشكالت العرصمبادئ وترشيعات صالح لكل 
 

 يف العلوم والرياضيات) األهداف الرتبوية العامة(مقاصد : أمثلة

 تعرف كيفية التعايش مع مكونات البيئة. 

 تكوين اتجاه إيجايب نحو حامية البيئة من التلوث. 

 تعرف أهمية دراسة األعداد يف الحياة اليومية 

 ضيةاكتساب مهارات حل املشكلة الريا. 
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 أمثلة لألهداف الرتبوية العامة لبعض مناهج التعليم التجاري

 بعض أهداف منهج املحاسبة

ـة   -1 ـة والخدمـي ـاالت التجارـي ـا يف املـج ـة وتطبيقاتـه ـبية الحديـث ـنظم املحاـس ـتفهم اـل ـي

 .والشخصية

 .يتعرف األسباب واملربرات التي تدعو املنشأة إىل إمساك دفاتر محاسبية منظمة -2

 .  املشكالت واتخاذ القرار فيام يتعلق باألمور املاليةيكتسب مهارات حل -3

 . يسجل  العمليات املالية بالدفاتر املحاسبية املختلفة ويرحلها لدفاتر األستاذ -4

 )   امليزانية العمومية - رأس املال -الدخل ( يعد القوائم املالية املختلفة  -5
 

 بعض أهداف منهج االقتصاد

 . الحياة  وعالقته بالعلوم األخرىيتعرف أهمية علم االقتصاد يف  -1

يتعرف طبيعة وخصائص النظم االقتصادية املختلفة و أثر كل نظام عىل التنميـة يف  -2

 .املجتمع 

يكتسب املعلومات واملهارات األساسـية املتعلقـة مبرونـة العـرض والطلـب وكيفيـة  -3

 .  احتسابها للسلع والخدمات

عض املشـكالت االقتصـادية املعـارصة يتعرف أهم املنظامت االقتصادية الدولية و ب -4

 .ودور املنظامت يف حلها

 .  يكتسب املعلومات واملهارات املتعلقة مبكونات ميزان املدفوعات وكيفية إعداده -5
 

 بعض أهداف منهج املرشوعات الصغرية

 .يتعرف أنواع املرشوعات الصغرية ودورها يف خدمة االقتصاد القومي -1

 .تنظيم العمل الخاص وحاميته يتعرف دور الدولة والقانون يف  -2

 .يتعرف مستلزمات تنفيذ املرشوع الصغري ومتابعته -3
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 ) للمرشوع الذي يختاره(يكتسب مهارات إعداد دراسة الجدوى االقتصادية  -4

 يكتسب مهارة تحديد نوع معني من املرشوعات الصغرية ميكن تنفيذه   -5
 

 )ةللمواد التجاري( ت عىل الحاسوب بعض أهداف منهج   تطبيقا

 يتعرف أهمية توظيف الحاسوب يف مناهج املواد التجارية والحياة  التجاري -1

يكتسب مهارة اختيار وتوظيف برامج الحاسوب املناسبة للمعرفة  واملهارة املعطـاة  -2

 .بدقة ووعي

يكتسب مهارة تنفيذ ما يطلـب إليـه باسـتخدام بـرامج الحاسـوب املختلفـة بدقـة  -3

 وسالسة 

البيانـات واملعلومـات قبـل تنفيـذها بأسـلوب فـردي يقدم مقرتحـا لطرائـق عـرض  -4

 .وجامعي

 . تنمو لديه مهارة التذوق الفني والجاميل وحسن التنظيم واألداء -5

 Objectives) األهداف السلوكية(األهداف التعليمية املحددة 

السلوكية الرتباطها مبـا يحـدث يف األهداف يطلق عليها األهداف التعليمية الخاصة أو 

اسة، ومتثل املوجهات القريبة للمعلم يف نشاطاته التعليمية اليومية، أي أنها قصرية حجرة الدر

التـدريس، وتشـتق يضعها املعلم قبل بـدء ، وُاألمد يف طبيعتها، ويسهل مالحظة مدى تحققها

األهداف العامـة و ،الفلسفة الرتبوية التي يقوم عليها النظام الرتبوي: من مصادر متعددة هي

ة، املـواد اللغة العربيـ (أهداف املجال الدرايسو ،ألهداف العامة للمرحلة التعليميةاو ة،للرتبي

، )أهـداف املـادة الدراسـية(األهداف الخاصة مبحتوى درايس معني و ،)االجتامعية، الرياضيات

 .حاجات املجتمعو ، طبيعة املعرفة،خصائص النمو للمتعلمو
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؛ ألن ذلـك يحقـق العديـد مـن وينبغي أن تصاغ يف صـورة سـلوكية واضـحة ومحـددة

األهداف لكل من املعلم واملتعلم واملادة الدراسية والنظام التعليمي وبالتايل املجتمع، وذلـك 

 :عىل النحو التايل

 من جانب املعلم  -1

 : عىله يساعدحة واض وصياغةًاملعلم ألهداف درسه تحديدا وصياغة ن تحديد إ

 تخطيط األنشطة التعليمية املناسبة. 

 الوسائل التعليمية املرتبطة بالهدفاختيار . 

 تجميع املادة العلمية التي تستويف أهداف درسه. 

 تقويم طالبه ومعرفة جوانب الضعف والقوة يف كل متعلم. 

  ًتخـطـيط وتنـظـيم تدريـسـه متبـعـا لتـلـك األـهـداف حـتـى ال يـحـدث اإلرساع يف ـجـزء

 .واإلطالة يف جزء أخر

 عدم التكرار فيام يدرسه. 

 لوقت إىل أبعد درجة ممكنةاالستعانة با. 

 من جانب املتعلم -2

ن معرفة املتعلم لألهداف التي يضعها املدرس والتي تصف بالتحديد السلوك املتوقع إ

 :يسلكه يف تعلمه يساعده عىل

 الرتكيز عىل النقاط األساسية يف الدرس. 

 االستعداد لوسائل التقييم املختلفة سواء كانت عملية أو شفهية أو تحريرية. 

 دم الرهبة من االمتحانات ألنها ما هي إال وسيلة ملعرفة ما تحقق من أهدافع. 

 الثقة يف املدرس والتأكد من أنه جاد ومخلص يف تدريسه وأنه عادل يف تقييمه. 
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 من جانب املادة العلمية -3

يساعد تحديد أهداف التدريس عىل تحليل املادة إىل مفاهيم أساسية والرتكيز عليهـا،، 

 املوضوعات دون تكرار أو نقـص، وضـوح املسـتويات املختلفـة ملضـمون املـادة تتابع وترابط

 .سواء يف مجال املعلومات أو املهارات أو االتجاهات

 النظام التعليمي واملجتمع -4

ى \فصياغة األهداف التعليمية بشكل سلويك واضح ومحدد، يساعد يف الحكم عىل مـد

ذلـك مـن خـالل تزويـد املجتمـع بكـوادر تحقيق النظام التعليمي لألهـداف املرجـوة مـن، و

 .  تستطيع أن تشارك بفاعلية يف تحقيق أهدافه
 

ً تعريفا للهدف السلويك  ييلولتحقيق األهداف السابقة نقدم لك عزيزي الطالب فيام

 :ومكوناته ورشوط وكيفية صياغته، وفيا ييل توضيح  لذلك

 معنى الهدف السلويك

يف مستوى من مستويات خربة أو سـلوك املـتعلم هو عبارة تصف التغري املرغوب فيه 

ًمعرفيا، أو مهاريا، أو وجدانيا عندما يكمل خـربة تربويـة معينـة بنجـاح، بحيـث يكـون هـذا  ً ً

 .التغري قابالً للمالحظة والتقويم

 صياغة الهدف السلويك

 :هناك عدة طرق لصياغة الهدف السلويك منها ما ييل

ًيرى ميجر أن الهدف حتى يكون هدفا سـلوكيا  :منط ميجر لصياغة األهداف السلوكية

 :ًواضحا ينبغي أن يصاغ بصورة متكن من إظهار ثالث خصائص أساسية هي

 ).عمل يقوم به املتعلم(السلوك النهايئ  -أ 

 .وصف الظرف التي يتم يف ظلها السلوك  -ب 

 .تحديد معيار األداء املقبول -ج 
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 :ويتكون منط ميجر لألهداف من خمسة عنارص رئيسية هي

 الطالب أو املتعلم أو املتدرب : مثال: من الذي يقوم باألداء املطلوب؟ -1

وهـو املـردود أو النـاتج : السلوك الواقعي الواجب استخدامه إلظهار إتقـان الهـدف -2

التعليمي القابل للمالحظة أو القياس، والذي يتوقـع املعلـم مـن املـتعلم أن يظهـره 

 .بعد عملية التعلم

 ون يف اتـجـاه اـسـتخدام أفـعـال معيـنـة مـحـددة أـكـرث ـمـن والـهـدف هـنـا ينبـغـي أن يـكـ

 يصور – يقرأ – يرسم – يتصل –يحرر : مجرد أفعال عامة، ومن أمثلة األفعال املحددة ما ييل

 .إلخ......

 . الذي يتم تقييمه للتأكد من أن الهدف قد تحققماأي : نتيجة السلوك -3
 

 : لامت املظللة يف األمثلة التالية ييل أمثلة لنتيجة السلوك، واملشار إليها بالكاموفي

  أن يرسم الطالب خريطة الوطن العريب-

 ً أن يعد الطالب ملفا للمراسالت الواردة-

  أن يحرض الطالب حمض الكربيتيك-

  أن ينسخ الطالب محرض االجتامع-

وتتمـثـل ـهـذه : ظـهـر يف ظلـهـا الـسـلوك الواـجـب أداؤهالرشوط أو الـظـروف الـتـي ي -4

املعدات أو املواد التي ستكون متاحة عند تنفيـذ وات، واألدوات، الظروف يف املعلوم

 .الهدف
 

 وفــيام يــيل أمثلــة لــلرشوط أو الظــروف، واملشــار إليهــا بــالكلامت املظللــة يف 

 : األمثلة التالية

 ًأن يحدد الطالب معاين بعض الكلامت يف اللغة العربية مستخدما القاموس 

 ه خريطة أن يحدد الطالب بعض الجزر بعد إعطائ 
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  ًأن يحرض الطالب حمض الكربيتيك مستخدما املواد واألدوات الخاصة بذلك 

  أن يحل الطالب متارين الوسط الحسايب بعـد دراسـة الفصـل الخـامس مـن الكتـاب

 .املقرر

قياس أو املسـتوى هو امل: النهايئ) السلوك( لتقييم املنتج املعيار الواجب استخدامه  -5

 ويعترب دليالً عـىل ،الذي يقبله املعلماملتعلم أو هو أداء الذي يقوم يف ضوء السلوك، 

 .أن التعلم قد حدث

النهـايئ، واملشـار ) السـلوك( وفيا ييل أمثلة للمعيار الواجب استخدامه لتقيـيم املنـتج 

 : إليها بالكلامت املظللة يف األمثلة التالية

 أن يرسم الطالب خريطة للوطن العريب خالل عرش دقائق. 

  ثانيـة مـن دون 30خـالل الطالب سبع عواصـم لـدول مـن الـوطن العـريب أن يذكر 

 .أخطاء

  ـاب ـالل خـط ـن ـخ ـونـم ـن مـك ـوف 100 ـم ـب ـس ـإن الطاـل ـقة، ـف ـري منـس ـة ـغ   كلـم

يكتب عىل الخطاب عىل الحاسب بربنامج الوورد خالل ثـالث دقـائق مبسـتوى دقـة 

100.% 

 رشوط الهدف التعليمي السلويك

ملدرس مراعاتها عنـد صـياغتك لألهـداف التعليميـة  هناك رشوط أساسية عليك أيها ا-

 :بصورة سلوكية، وهي

 .صف سلوك املتعلم وليس سلوك املعلم -1

 .صف نتائج التعلم النهايئ وليس عملية التعلم -2

 .حدد نتاج التعلم وليس موضوعات التعلم -3

 .اقترص عىل نتاج واحد من نتاج التعلم يف عبارة الهدف -4

 . قياسهًحدد سلوكا ميكن   مالحظته أو -5
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 -: تشمل جوانب النمو املتكامل لدى املتعلم، أي تشـمل عـىلنوع أهدافك بحيث  -6

أهـداف حركيـة )  مفاهيم، قوانني، نظريـات-معلومات وحقائق  (-أهداف معرفية 

اتجاهـات، (هداف وجدانيـة أ ) يدوية، مهارات عقلية، مهارات اجتامعية-مهارات (

 .) قيم-ميول 

ًكيف تضع هدفا تعليميا س  ً؟لوكياً

ًليك تكتب هدفا سلوكيا ينبغي أن تتبع الخطوات اآلتية ً: 

 .أقرأ األهداف العامة للمقرر الذي تقوم بتدريسه -1

 .أقرأ املحتوى الدرايس وتعرف عىل الحقائق واملفاهيم -2

 .حدد مجموعة النواتج السلوكية التي تود تعليمها للمتعلمني -3

 .كن مالحظتها وقياسهاابدأ يف كتابة الهدف باستخدام أفعال سلوكية مي -4
 

 .)تنمية مهارة التفكري الناقد(هدف عام  :مثالً

 :نقوم بتحويله إىل أهداف سلوكية من خالل اآليت

 ً.قراءة الهدف جيدا -1

 .قراءة املادة العلمية من الكتاب املدريس وبعض املراجع -2

 قم بتحليل هذا الهدف العام إىل نواتج سلوكية خاصة تدل عىل أسباب تقويم هـذا -3

 :الهدف كاآليت

 .أن يكتب املتعلم استنتاجات صحيحة من البيانات املعطاة -أ 

 .أن مييز بني الحقائق العلمية واآلراء -ب 

 .أن يتعرف عىل املسلامت املتضمنة يف االستنتاجات -ج 

 .أن يعرف حدود البيانات املعطاة -د 

 .تالحظ أن هذا التحديد يوضح لك ما الذي تعنيه بالتفكري الناقد
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ًفا عاما ميكن أن يشتق منه هدفا سلوكيا مثـل يوضح هد: مثال ً ً تنميـة قـدرة املـتعلم (ً

 .هدف عام) عىل تذوق األدب الجيد
 

 :بعد قراءة املادة العلمية ميكنك تحليل هذا الهدف إىل أهداف سلوكية

 .أن يفرق املتعلم بني األدب الجيد واألدب الضعيف -أ 

 .أن يختار، ويقرأ بعض األدب الجيد  -ب 

 . حبه ملختارات األدب املعينة التي يقرأهاأن يرشح أسباب -ج 

 .)يفرق، مييز، يختار، يرشح(الحظ أن األهداف بدأت بأفعال سلوكية 

 األخطاء الشائعة يف صياغة األهداف السلوكية

 تعلموصف نشاط املعلم بدالً من نشاط امل -1

ي الغرض من الهدف السلويك تحديد سلوك املتعلم عند نهاية الحصة، وليس الدور الذ

 . ينبغي أن يقوم به املعلم خالل الحصة 

 )أي الهدفني التاليني أدق ؟: (مثال

 بتوضيح العالقة بني العرض والطلبأن أقوم  -أ 

 العرض والطلبًأن يفرس الطالب رسام يبني العالقة بني  -ب 

  من نتائجهاتحديد موضوعات العملية التعليمية بدالً -2

 مـن تحديـد السـلوك املتوقـع مـن يقوم بعض املعلمني بتحديد موضوع الـدرس بـدالً

 .الطالب يف نهاية الحصة

 )أي الهدفني التاليني أدق ؟: (مثال

  .الفائدة البسيطةأن نقوم بدراسة قانون  -أ 

  .الفائدة البسيطةأن يستنتج الطالب قانون   -ب 

  التعليمية بدالً من نتائجهاوصف العملية -3

 .رتكيز عىل نتائجهايركز بعض املعلمني عىل العملية التعليمية بدالً من ال
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 )أي الهدفني التاليني أدق ؟: (مثال

  .جهاز الفاكسأن يتم تحقيق معرفة الطالب لرتكيب  -أ 

 .جهاز الفاكسأن يصف الطالب تركيب   -ب 

  مركبةصياغة أهداف -4

تقوم فكرة األهداف السلوكية عىل تحديـد هـدف لكـل عبـارة، لكـن بعـض املعلمـني 

 .يقومون بصياغة أهداف مركبة

 )ي الهدفني التاليني أدق ؟أ: (مثال

 .أنواع املحاسبة ووظائف كل نوع منهاأن يوضح الطالب  -أ 

  .وظائف املحاسبة املاليةأن يوضح الطالب   -ب 

 تصنيف األهداف التعليمية

مبعنـى أنهـا تسـعى لتحقيـق منـو الفـرد يف . تستهدف الرتبية تحقيق املتكامل لألفـراد

ـريف ـب املـع ـيلال( الجاـن ـو عـق ـ) نـم ـب الوـج ـاطفيال(داين والجاـن ـو ـع ـا) نـم ـب املـه  ري والجاـن

 .أو حريك) الجسمينمو ال(

ويجب أن تشري إىل أنه قد يختلف الرتكيز عـىل أحـد جوانـب النمـو السـابقة، فيكـون 

ًالرتكيز عىل أحد الجوانب بدرجة أكرب من الجانبني اآلخـرين، وهـذا تبعـا لنـوع الـدرس، فقـد 

 .وهكذا. ريانب الحريك املهاغلب الجيغلب عىل أحد الدروس الجانب املعريف، أو ي

وعىل ذلك يجب أن يحدد املـدرس أهـداف درسـه ليغطـي جوانـب النمـو الثالثـة وال 

،  التعليميـةنناقش فيام ييل تصـنيف مـن التصـنيفات الشـهرية لألهـدافو. يغفل جانب منها

يف، وهو تصنيف بلوم لألهداف التعليمية، ورمبا ال يرىض جميـع الرتبويـون عـن هـذا التصـن

 .لكنه ما زال أكرث التصنيفات شهرة وقبوالً يف هذا املجال
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اتفق خرباء املناهج وطرق التدريس والقياس والتقـويم عـىل تصـنيف األهـداف   فلقد

 يف جامـعـة ـشـيكاغو إيل ثالـثـة مـجـاالت ـهـي املـعـريف 1956التعليمـيـة يف اـجـتامع لـهـم ـعـام 

Cognitive واالنفعايل ،Affective والنفسحريك ،Psychomotor . 

تأيت أهمية هذا التصنيف من صعوبة التعامل مع شخصـية املـتعلم املعقـدة بصـورة و

ـى أن  ـها، مبعـن ـدة يف خصائـص ـل وفرـي ـل متكاـم ـية ـك ـرف أن الشخـص ـا نـع ـع أنـن ـة، ـم  إجاملـي

ضعها يف مستويات تم وو. الهدف من التصنيف التبسيط والتسهيل للمجاالت، ال الفصل بينها

 :الصعب ومن البسيط إىل املركب، وهذا ما سنوضحه يف الجزء التايلمتدرجة من السهل إىل 

 )العقيل( املعريف تصنيف األهداف التعليمية يف املجال: أوالً

يهتم باملعلومات والحقائق واملفاهيم العلمية التي يحصل عليها الطالب عن طريق ما 

يف عدة مسـتويات عريف تتدرج أهداف الجانب امل و.يدرسه أو ما يقوم به من أنشطة تعليمية

 :من حيث الصعوبة والسهولة لتصبح عىل النحو التايلتتدرج 

      

          

        

         

 
 

 مستويات التذكر -1

يتطلب هذا املستوى أن يحفظ املتعلم مجموعة معلومات وحقـائق علميـة وقـوانني، 

 وهـذا -ويرددها كام هـيوما عليه إال أن يسرتجعها -وال مانع من أن يحفظها عن ظهر قلب 

هو أدىن مستويات التفكري حيث إن املعلومات التي تحفظ رسعان ما تنىس وال يكون لها أثـر 

 . فعال عىل سلوك املتعلم

التقويم

الرتكيب   

التحليل
تطبيقلا     

الفهم   
التذكر
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تذكر األشياء تذكر املعلومات، املصطلحات، الحقـائق، التـواريخ، : كام أن التذكر يشمل

 .التعميامت واملبادئ والعالقة فيام بينهااألحداث، األشخاص، األماكن، تذكر معايري، النظريات، 

.. يتذكر، يعدد، يكتب، يريد، يسمى : (من األفعال التي تعرب عن هذا املستوى ما ييلو

 )الخ، يعرف

 أمثلة

 أن يتذكر املتعلم أسامء خمسة من الرسل واألنبياء عىل األقل. 

 عربيةأن يعدد خمسة من أسامء كان وأخواتها بعد رجوعه إىل كتاب اللغة ال. 

 أن يسمي ثالث غزوات إسالمية عىل األقل. 

 أن يكتب تاريخ الوحدة اليمنية بالشهر والسنة. 

  ّأن يسمي الطالب مكونات الجهاز املرصيف بالبحرين. 

 أن يعرف الطالب السكرتارية املتخصصة. 

 أن يذكر الطالب أنواع التجارة اإللكرتونية. 

 بةأن يحدد الطالب ثالثة أهداف لدراسة املحاس. 

 مستوى الفهم -2

هو القدرة عىل إدراك معنى املادة واسرتجاع املعلومات وفهم معناهـا ويتطلـب هـذا 

املستوى استيعاب املتعلم ملعنى ما يحفظه من معلومات ويظهر السلوك عن طريق الرتجمـة 

ء من صورة إىل أخرى، أو تفسري املادة املتعلمة ورشحها أو القدرة عىل االستنتاج والتنبؤ بأشـيا

 .معينة

 يرشح، ـيـفرس، يـصـيغ، يعـطـي : ـمـن األفـعـال الـتـي تـعـرب ـعـن ـهـذا املـسـتوى ـمـا ـيـيلو

ًوهذه األفعال ومثيالتها تدل عىل سلوك ظاهر ميكن مالحظتـه ويكـون برهانـا  )الخ.... أمثلة 

 ).يفهم(عىل أن املتعلم 
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 :أمثلة

 أن يرشح معنى آية قرآنية. 

 أن يفرس معنى حديث رشيف. 

 عملية الجمع والقسمةأن يعطي أمثلة ل. 

 ًيرتجم نصا من لغة إىل أخرى، أو ترجمة رموز وألفاظ وكلامت إىل أرقام. 

  بتحديد أوجه الشبه واالختالف(أن يقارن.( 

  ًأن يكون قادرا عىل الوصول إىل تقـديرات أو توقعـات، أو اسـتنتاجات نتيجـة فهمـه

 .للامدة التعليمية

 ردات من عنده ّأن يعرف الطالب املقصود بفن البيع مبف. 

 ًأن يوضح الطالب أسباب اختيار البحرين لتكون مركزا للوحدات املرصفية الخارجية )

 ) .األفشور

 أن يرشح الطالب كيفية إيجاد املعدل يف الرياضة املالية. 

 مستوى التطبيق -3

هو قدرة املتعلم عىل استخدام ما تعلمه يف مواقف جديـدة، ويشـمل ذلـك اسـتخدام 

 .نني، والطرق، والنظرياتالقواعد، والقوا

ويتطلب هذا املستوى الفكري من الطالب، القدرة عىل استخدام ما عرفه وفهمه مـن  

فـالرشط يكـون هنـا أن . حقائق ومعلومات وقواعد، وقوانني يف مواقف مل يسبق له مواجهتها

 .ًيكون املوقف جديدا بالنسبة للطالب

يطبـق، يسـتخدم،  :هـذا املسـتوىمن األفعال التي تستخدم عند صـياغة الهـدف يف و

 . ، يحسب، يوضح)مسألة، أو مشكلة(يعلل، يحل 

 :أمثلة

 أن يستخدم العمليات الحسابية يف حياته اليومية. 

 أن يطبق القواعد النحوية يف حديثه يف الفصل. 
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 أن يعد جداول ورسوم بيانية يف زمن محدد. 

 أن يصحح املتعلم األخطاء النحوية يف النص. 

  أن يحسب الطالب الفائدة البسيطة. 

  أن يسجل الطالب قيود املشرتيات النقدية بالدفرت اليومية باسـتخدام طريقـة القيـد

 .املزدوج 

  أن يحسب الطالب قسط اإلهالك بطريقة القسط املتناقص. 

 مستوى التحليل -4

يـة مـام يرش هذا املستوى إىل قدرة املتعلم عىل تحليل مادة التعلم إىل مكوناتها الجزئ

يساعد عىل فهم تنظيمها الثاين ويشمل التعرف عىل األجزاء والعنـارص تحليـل العالقـات بـني 

األـجـزاء أو العـنـارص ويتطـلـب ـهـذا املـسـتوى اإلدرايك أن ـيـتمكن الطاـلـب ـمـن التـعـرف ـعـىل 

 .مكونات وأجزاء موقف معني

ـيلومــن  ـة ألفعــال تســتخدم يف صــياغة األهــداف يف هــذا املســتوى مــا ـي   :األمثـل

 ) يحلل، يتعرف عىل أوجه الشبه واالختالف، يصنف يف فئات، يوضح النقط الرئيسية(

 :أمثلة

 أن يستطيع الطالب متييز الحقائق من الفروض. 

 أن يستطيع الطالب متييز العالقات املنطقية لفكرة ما. 

 أن يقارن بني حالة املسلمني يف مكة قبل الهجرة وبعدها. 

 لعنارص الرئيسية التي يتكون منهاأن يحلل مفهوم البيئة إىل ا. 

 قد نقل األشياء وعقد نقل األشخاصأن مييز الطالب بني التزامات الناقل يف ع. 

 أن يحلل الطالب مجموعة األصول املعروضة عليه إىل أنواعها املختلفة. 

 أن يحلل الطالب املرصوفات إىل مرصوفات إدارية ومرصوفات بيعية. 
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 مستوى الرتكيب -5

 .أليف مثل إعداد موضوع أو مرشوعويقصد به الت

ًويتطلب هذا املستوى اإلدرايك أن يؤلف الطالب شيئا جديدا من عنارص أو من أجـزاء  ً

أي أن هذا املستوى يتطلب عملية عكس ما يحدث يف التحليل؛ ففي التحليل يقـوم .تعطى له

تـوفر للطالـب الطالب بتحليل كل متكامل إىل مكوناتـه الرئيسـية بيـنام يف عمليـة الرتكيـب ت

 .ًاملكونات الجزئية ويقوم بتجميع تلك األجزاء أو بعض منها لتكون كالً جديدا بالنسبة له

ًيكـون موضـوعا، ( :أمثلة ألفعال تستخدم يف صياغة األهداف يف هذا املستوى مـا يـيل

 )يؤلف، يصمم، يبتكر، يجمع أفكار، يعيد صياغة

 :أمثلة

 أن يضع عناوين جديدة لنص من النصوص . 

 أن يصمم تجربة علمية.  

 أن يضع خطة تعالج حل مشكلة من املشكالت. 

  ُأن يتابع الطالب املقاالت الصحفية العلمية، ويعد مقاالً بذلك. 

  أن يقرتح الطالب إجراءات جرد مخازن مؤسسة لألجهزة الكهربائية. 

 مستويات التقويم -6

ـ ـايري يضــعها اـمل ـىل موضــوع يف ضــوء مـع ـي ـع ـي والكيـف ـم الكـم ـو الحـك  تعلم أو ـه

 : لهىتعط

ويعترب هذا املستوى أعىل مستويات الجانب املعريف حيث يتطلب القدرة عىل إصـدار 

ًومن الطبيعي أنه ليك يصدر اإلنسان حكام البد أن يكون عىل . أحكام عىل األشياء أو املواقف

ىل دراية مقدرة تامة عىل تحليل أجزاء اليشء، وليك يحلل املوقف إىل مكوناته البد أن يكون ع

 .كاملة بهذه األجزاء واملكونات
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ويتضح مام سبق أنه ليك يصل الفرد إىل أي مستوى البد له أوالً من تحقيـق املسـتوى 

 .أو املستويات السابقة له

يفاضل، يحكم ( .املستوىأهداف هذا تستخدم يف صياغة هذا التي ألفعال اأمثلة ومن 

 .)الخ .. ًعىل، يعلل، يوازن، يعطي رأيه، يعطي تقديرا

 

 :أمثلة

 ًأن ينفذ األفكار التي وردت يف النص استنادا عىل املبادئ العلمية السليمة. 

 ًأن يصدر املتعلم حكام عىل حادثة أو موقف أو موضوع معني. 

  أن يثبت الطالب صحة تقييده وترحيله يف الدفاتر من خالل ميزان املراجعة. 

 ًفقا لرشوط التقرير الجيد ًأن يقوم الطالب تقريرا  أعده أحد زمالئه و. 
 

واضح من تصنيف بلوم وزمالئه للمجال املعـريف أن املعيـار يف التـدرج : مالحظة هامة

ال تتطلـب ) التذكر(الذي استخدم فيه هو درجة تعقيد العمليات العقلية، فاملستويات الدنيا 

ًإال قدرا يسريا من الفهم، أو املعالجة الذهنية، بينام املستويات العل  – الرتكيـب –التحليـل (يـا ً

 .تتطلب أعىل درجات الفهم والقدرة عىل مناقشة األفكار وتحليلها، والحكم عليها ) التقويم

 )عاطفيال -االنفعايل(تصنيف األهداف التعليمية يف املجال الوجداين : ًثانيا

ه ويهتم باالتجاهات والقيم التي يكونها املتعلم عن طريق ما يدرس له وما يتفاعل مع

 العاطفي أو الوجداين إحد الجوانب املهمة لـدى انبميثل الج و.من مواقف وخربات تعليمية

وصحيح أن املجـال املعـريف رضوري يف حيـاة الفـرد، ألن اإلنسـان يحتـاج إىل خلفيـة . اإلنسان

معرفية يف حياته إال أنـه ال قيمـة لتلـك املعـارف إذا مل ميتلـك صـاحبها مجموعـة مـن القـيم 

 ).أخالقيات املهنة( التي نطلق عليها واالتجاهات
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ًقد نجد معلام قد تخرج مـن الجامعـة بتقـدير مرتفـع للغايـة، أي أن الخلفيـة : فمثالً

املعرفية أو املجال املعريف لديه ممتاز، ولكن يف الوقـت نفسـه ال يـؤمن بـاإلخالص يف العمـل 

لوجداين لديه ال يـتامىش مـع كأسلوب يف الحياة وال يؤمن بهذه املهنة، هنا نقول بأن الجانب ا

 .أخالقيات املهنة التي قد تخصص فيها

ًقد نجد طالبا قويا يف دروسه، نشيطا يف أداء واجبه، ويشـرتك يف املناقشـات  :مثال آخر ً ً

. بحيوية، ولكنه يعامل والديه بقسوة، وال يحرتم أسـاتذته، ومييـل إىل إثـارة الفـنت بـني زمالئـه

 الطالـب قـد امتلـك الخلفيـة املعرفيـة القويـة، ولكـن الناحيـة فتقول يف هذه الحالة أن هذا

الوجدانـيـة مازاـلـت لدـيـه ـضـعيفة، أو يتـسـم بـعـدم الـتـوازن اإليـجـايب ـمـن الناحـيـة املعرفـيـة 

 .والوجدانية

 يف املجال الوجداينمستويات األهداف التعليمية 

ال الثـاين مـن املجًم تصنيفا لألهداف التعليمية يف 1961 عام Krathwohlطرح كراثول 

 .Affective Domainمجاالت األهداف، وهو املجال الوجداين أو العاطفي أو االنفعايل 

فإذا كان عـىل املـتعلم يف املجـال املعـريف السـابق أن يتعامـل مـع العمليـات العقليـة 

مبستوياتها املختلفة، فإن املطلوب من هذا املتعلم يف املجال الوجـداين أن يتعامـل مـع مـا يف 

 .لب من اتجاهات ومشاعر وأحاسيس وقيم تؤثر يف مظاهر سلوكية متعددةالق

يف ) بلـوم(املجـال إىل خمسـة مسـتويات كتنظـيم هرمـي كـام فعـل ) كرا تـول(قسم 

تبدأ بالسهل يف قاعـدة الهـرم، وينتهـي باملقعـد والصـعب يف . تصنيفه ألهداف املجال املعريف

 .قمته

 :وتتمثل هذه املستويات الخمس يف اآليت

  .االستقبال -1

   .االستجابة -2
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 . التقييم أو إعطاء القيمة -3

   .التنظيم -4

 ).تكوين القمة(تشكيل الذات  -5

 

 

  

 

 

 

 

 

ينبغي أن تتعامل األهداف التعليمية يف هذا املجـال مـع قضـايا وأمـور عاطفيـة تثـري 

ولكن يصعب قياس سلوك املـتعلم يف هـذه املسـتويات ألن التعامـل يـتم مـع : املشاعر فعالً

 .ملشاعر واالتجاهات والقيم وليس مع أداء املعرفة املحددة واملالحظا

ًيلعب املجال الوجداين دورا أساسيا يف العملية التعليمية ألنه يركز عـىل تكـوين القـيم  ً

 .واملشاعر وتثبيتها لدى املتعلم يف مختلف املراحل التعليمية. واالتجاهات

 :آليتوسوف يتم توضيح هذه املستويات بالتفصيل كا

 مستوى االستقبال  -1

أو . املطلوب مـن املـتعلم يف هـذا املسـتوى أن يبـدي الرغبـة يف االهـتامم بقضـية مـا

 :موضوع معني أو مشكلة عامة، وتندرج نواتج التعلم يف هذا املستوى من

 . الوعي البسيط باألمور-

 . االهتامم أو االنتباه ملا يجري-

)الذاتتشكيل (القيمةتكوين  

التنظيم

التقييم

اإلستجابة

 االستقبال
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 . ما يجري الرغبة يف تقبل األشياء عن طريق تحمل-

 :األفعال السلوكية املستخدمة يف هذا املستوىومن أمثلة 

 )ًهتامما، يبدي الرغبة، يعييتقبل، يهتم، يبدي ا(

 داف تعليمية يف مستوى االستقبالأمثلة أله 

 :الرياضيات

ًأن يبدي الطالب اهتامما مبا القـاه علـامء الرياضـيات مـن معانـاة ومتاعـب يف سـبيل 

 .إذا ما وقع بني يديه أحد املراجع الخاصة بذلك. ها بني الناساكتشاف نظرياتهم ونرش

 :الدراسات االجتامعية

 إذا مـا تـم -ًأن يبدي الطالب اهتامما مبوضوع التفرقة العنرصية يف جنوب أفريقيا  -1

 .عرض املوضوع عليه

أن يصغي الطالب إىل محارضة تدور حول تلوث البيئة واملضار الصحية واالجتامعية  -2

 .إذا ما اتيحت الفرصة لحضور تلك املحارضة.... قها باملجتمع التي تلح

 :تربية إسالمية

أن يهتم الطالب بقضية اضطهاد األقلية اإلسـالمية يف البوسـنة إذا مـا سـمع أو قـرأ  -1

 .عنها

 عليـه الـلــهأن يصغي الطالب إىل ندوة تلفزيونية تدور حول ما القاه الرسول صىل  -2

 .إذا ما شاهد تلك الندوة... ني يف مكة قبل الهجرة وسلم من معاناة وحصار املرشك

 :لغة عربية

إذا مـا .. تـدور حـول طفـل يتـيم ) قصة(أن يتنبه الطالب إىل صديقه الذي يقرأ عليه 

 .طرح ذلك الصديق القصة عليه
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 مستوى االستجابة -2

ًإذا كان موقف املتعلم يف املستوى األول االستقبال موقفا سلبيا ألن ما قام به هو  فقط ً

يتعـدى : االهتامم واإلصغاء، واالنتباه لقصة أو مسألة عاطفية معينة فـإن مسـتوى االسـتجابة

وتشـمل . ذلك إىل املشاركة يف موضوع تلك القضية واتخاذ مواقف حيالها بطريقـة أو بـأخرى

 .)بامليول واالهتاممات(األجزاء العليا من هذا املستوى ما يسمى 

  :التي تستخدم يف هذا املستوى ما ييل األفعال السلوكيةومن أمثلة 

 )رك، يناقش، يتحمل، أن يتطوعيستجيب، يبادر، يتقبل، يطيع، يشا(

 .  كقراءة واجب ما-

  التطوع لقراءة متطلبات أخرى -

  قراءة الطالب لقصة تاريخية من أجل التسلية -

 :مثال يف الرياضيات

  واملسلمني يف سبيل تطـور أن يستمع الطالب بقصص كفاح علامء الرياضيات العرب

 .علم الرياضيات وتقدمه

 :مثال يف االجتامعيات

  أن يتحمل الطالب مسـئولية املحافظـة عـىل البيئـة املحليـة التـي يعـيش فيهـا مـن

 .التلوث

 :مثال يف الرتبية اإلسالمية

  عليه الـلـهأن يوافق الطالب عىل املشاركة يف ندوة تدور حول ما عاناه الرسول صىل 

 .حبه من أذى املرشكني يف مكة قبل الهجرةوسلم وص

 )القيمةإعطاء (مستوى التقييم  -3

أو سلوك محدد ويتميز هذا . يهتم هذا املستوى بالقيمة التي يعطيها املتعلم ليشء ما

تتكـون وفيه . املستوى بفعالية الطالب أو إيجابية يف إطار قد يتعدى املطلوب منه يف الدرس

 ). التقديراتاالتجاهات أو املعتقدات أو(
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  :ييل  التي تستخدم يف هذا املستوى مااألفعال السلوكيةومن أمثلة 

 )عم، يثمن، يتطوع للقيام بعمل مايقيم، يقدر، يجادل، يد(

 :أمثلة

 أن يتطوع الطالب بالقيـام بـبعض األعـامل، ويبـدى اسـتعداده لبـذل بعـض الوقـت 

 .والجهد سواء داخل املدرسة أو خارجها

 :رياضياتأمثلة ملادة ال

ـم الرياضــيات وبخاصــة وضــع  ـود الخــوارزمي يف تطــور عـل ـب جـه ـدر الطاـل أن يـق

 ).اريتامتغاللو(

 :الرتبية اإلسالمية

 .أن يقدر الطالب األنصار يف تأييدهم الدعوة والتآخي مع املهاجرين

 مستوى التنظيم -4

ًيف ـهـذا املـسـتوى يـقـدر اـملـتعلم املوـضـوع تـقـديرا ذاتـيـا ـيـنعكس بوـضـوح يف ـسـلوكه  ً

 املوضـوع لـيس يف موقـف واحـد بـل يف مواقـف متكـررة وثابتـة اوترصفاته عندما يثـار هـذ

 ).تكوين امليول(ومستمرة ويطلق عليه 

  : التي تستخدم لصياغة أهداف هذا املستوى ما ييلاألفعال السلوكيةومن أمثلة 

 )يلتزم، يضع خطة نظم، يخطط، يعدل،ميارس بحامس، يبذل مجهود، يدافع عن، ي(

 لة ألهداف تعليمية ملستوى التنظيم يف املواد املختلفةأمث: 

 :الرياضيات

  أن يلزم الطالب بالدفاع عن الـدور الـذي قـام بـه علـامء الرياضـيات مـن املسـلمني

 ...لتقدم هذا امليدان 

 :الرتبية اإلسالمية

  أن يخطط الطالب لحـل املشـكالت العديـدة للفقـراء واملحتـاجني يف بيئتـه املحليـة

 .م أموال الزكاةباستخدا
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 :االجتامعيات

  أن ينظم الطالب ندوة تدور حول املحافظة عىل البيئة املجاورة مـن التلـوث إذا مـا

 .أطلع عىل بعض جوانب التلوث فيها

 )تشكيل الذات(مستوى تكوين القمة  -5

سـلوك املـتعلم يف هـذا املسـتوى . يعترب هذا املستوى أعىل مستويات املجال الوجداين

اصة بالفرد، ويتم االهتامم هنا بتشكيل صفات الذات عند الشخص كوحدة يتصف بصفات خ

متميزة عن غريه من األفراد، ويتكون عند الفرد نظام قيمي يضـبط سـلوكه ويوجهـه لفـرتات 

 .طويلة

ًهنا تندمج املعتقدات، واألفكار وامليول واالتجاهات معا لتشـكيل أسـلوب حيـاة لهـذا 

وتـشـمل ـنـواتج اـلـتعلم يف ـهـذا املـسـتوى مجموـعـة ـمـن  .الفـرد أو تـشـكل فلـسـفة يف الحـيـاة

 :األنشطة مثل

 الربهنة عىل الثقة بالنفس يف العمل الفردي. 

 التعاون يف العمل الجامعي. 

 استخدام األسلوب املوضوعي يف حل املشكالت االجتامعية. 

عل ًإن بلوغ هذا الهدف أو املستوى يستغرق وقتا طويالً يحتاج الفرد يف بلوغه إىل تفا

الزمن والخربة والتعلم الفكري واالتصايل، ويشمل هذا الهدف ما يسمى بـالتكييف الشـخيص 

 .واالجتامعي، والعاطفي، واكتساب العادات السلوكية

  الـتـي تـسـتخدم لـصـياغة األـهـداف يف ـهـذا املـسـتوى األفـعـال الـسـلوكيةوـمـن أمثـلـة 

  :ما ييل

 ).يحرتم، يؤمن، يسلك، يترصف، يواظب، يحافظ عىل(
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 أمثلة أهداف تعليمية يف هذا املستوى: 

 :الرياضيات

أن ـيـؤمن الطاـلـب بالرياـضـيات ـكـامدة ال يـسـتغني عنـهـا اإلنـسـان يف تـطـوره العلـمـي 

 .إذا ما اطلع عىل دور الرياضيات التقليدية واملعارصة يف عامل اليوم.. والتكنولوجي 

 ت وفضـلهم عـىل أن يعتز الطالب بـدور العلـامء املسـلمني يف تطـور علـم الرياضـيا

 .الحضارة األوربية

 :الرتبية اإلسالمية

 ومالئكـتـه وكتـبـه ورـسـله والـيـوم اآلـخـر يف ـضـوء دراـسـته الــلــهأن ـيـؤمن الطاـلـب ب 

 .ملوضوعات الرتبية اإلسالمية العديدة

 :االجتامعيات

  أن يشكل الطالب له فلسـفة يف الحيـاة تقـوم عـىل احـرتام آراء اآلخـرين وحريـاتهم

 .ضوء القوانني واألنظمة املوجودةوممتلكاتهم يف 

 :أمثلة أخرى

 . واليوم اآلخرالـلـه أن يصل الفرد إىل اإلميان الكامل ب-1

 . أن يحافظ الفرد عىل العادات الصحية الجيدة-2

 . أن يظهر ضبط النفس يف املواقف املختلفة-3

دأ يتـضـح ـمـن التـنـاول التفـصـييل الـسـابق للمـجـال الوـجـداين أن املـبـ :ملحوـظـة هاـمـة

هـو التبنـي الـذايت واالسـتيعاب : التنظيمي الذي يقوم عليـه تصـنيف كراثوهـل لهـذا املجـال

فعىل املستوى األدىن نجد أقل قدر من املشـاركة وااللتـزام، وعـىل املسـتوى األعـىل . الداخيل 

 . نجد أن القيم واالتجاهات تترشبها شخصية الفرد وتتحكم يف أخالقياته 
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 )املهاري(الحريك اف التعليمية يف املجال مستويات األهد: ًثالثا

ويهتم باملهارات اليدوية التي يكونها الفرد نتيجة ملا مير به من خربات تعليمية أو كـل 

ري الحـريك مـن حيـث تتدرج أهداف الجانـب املهـا و.ما يتصل باملهارات الجسدية والعضلية

 :الصعوبة والسهولة عىل النحو التايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات األهداف الحركية إىل مستويات متتابعة يرتتب كل مستوى منها عىل تتدرج مستوي

 .املستوى السابق له وعىل درجة إتقانه

 مستوى املالحظة -1

وهو أول مستوى تكوين املهارات ويتطلب من املتعلم أن يكون لديه قدرة ومالحظـة 

أثنـاء عمـل (مامـه فإذا مل يالحظ الفرد بدقة تفاصيل ودقائق ما يـدور أ. واعية ملا يدور حوله

فإن جهله وإغفاله لهذه التفاصيل يؤثر بـالطبع عـىل قدرتـه بتكـوين مهـارة يف أداء ) يشء ما

 .هذا العمل

 :أمثلة ألفعال تستخدم لهذا املستوى

 )الخ... ظ، يشاهد، يتابع، يتبني يراقب، يالح(

اإلتقان      

املامرسة

يبالتجر

التقليد

 املالحظة
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 ًالطالب فلام تعليام عن مراحـل تعلـم مهـارة اسـتخدام لوحـة أن يتابع   مفـاتيحً

 .الحاسب اآليل

 أن تالحظ الطالبة معلمتها وهي تحرض املكونات لعمل الكيكة اإلسفنجية. 

 ًأن يشاهد الطالب فيلام تعليميا عن ترشيح الضفدعة ً. 

 أن يشاهد الطالب املعلم وهو يكتب جملة بخط النسخ. 

 مستوى التقليد -2

ً متبعـا متامـا وبـدون يف هذا املستوى يقوم املتعلم بأداء عمـل مـا أو جـزء معـني منـه ً

 تسـتخدم لهـذا  التـي ألفعالال أمثلة  ومن .معرفة الطريقة التي شاهدها والتي أعدت أمامه

 .)يقلد، يعيد، يكرر(:  املستوى

 :ةمثلأ

 أن يكرر الطالب كتابه جمله مكتوبة بخط النسخ خمس مرات. 

 مات عـىل أن تقلد الطالبة معلمتها يف كيفية اإلمساك باإلبرة لعمـل بعـض الرسـو

 .املفارش

 أن تقلد الطالبة معلمتها يف تحضري مكونات عمل الكيكة اإلسفنجية. 

  أن يعيد الطالب تركيب أجزاء امليكروسكوب بعد مالحظتـه للمعلـم وهـو يقـوم

 .بذلك

  معلمـه أن يجلس الطالب الجلسة الصحيحة أمام الحاسب اآليل بعـد مشـاهدته

 .وهو يجلس الجلسة الصحيحة

 مستوى التجريب -3

هنا يبدأ املتعلم يف تنفيذ بعض األعـامل بيشء مـن الحريـة والتعـرف، أي أنـه يجـرب 

عمل أشياء مل يراها منفذة أمامه بالضبط، وكذلك يقل تدخل املدرس يف عمـل الطالـب أثنـاء 

 .عملية اإلرشاف عليه
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 :ما ييلمن األفعال التي تستخدم يف هذا املستوى و

 ، حـدد، يتبـع تعلـيامت نظريـة يف عمـل يشءيؤدي، يعمـل، يجـرب، ينفـذ، يحـاول، ي(

 )يؤدي، يجرب، يعمل

 :أمثلة

 أن يطبق الطالب آداب االستامع إىل القرآن الكريم 

 أن ينفذ الطالب تجربة ورق عباد الشمس واملحاليل الحمضية والقلوية 

 مستوى املامرسة -4

واملامرسة تعني من هنا يبدأ تكوين املهارة، فال ميكن أن تتكرر مهارة ما إال باملامرسة، 

ال التـي تسـتخدم يف صـياغة فعـمن األو .تكرار تنفيذ العمل بدون تغريات جذرية عدة مرات

يعمل بدون إرشاف، يكـرر عمـل، ينـتج كميـات، يعمـل بثقـة، يعمـل (أهداف هذا املستوى 

 ).بكفاءة نسبية

 :أمثلة

 كلامت الدرس أن يتدرب الطالب عىل نطق 

  مجلس اإلدارة عىل الحاسب اآليل محارض الجتامع3أن يكتب الطالب  . 

 مستويات اإلتقان -5

 :هنا يتصف عمل وأداء املتعلم بثالث مواصفات هي

   .الرسعة يف العمل -أ 

 .اإلتقان يف العمل -ب 

 .السهولة يف األداء -ج 

 :من األفعال التي تستخدم يف هذا املستوى صياغة األهداف املهاريةو

 : ًأيضا  -الخ... يتحكم يف، يحسن عمليجيد، يتقن، ينتج برسعة أو كرثة، يعمل بثقة، 

 .يفأن يعمل بثقة، أن يتحكم 
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 أن يتقن الطالب حل مسائل عىل الجمع 

 أن يجيد الطالب استخدام جهاز الفاكس 

  كلمة يف الدقيقة عىل الحاسب بدون أخطاء40أن يكتب الطالب  

 الحاسب اآليل أن يصمم الطالب أشكاال مبتكره من خالل استخدام . 

 .كل مستوى من املستويات هذه، يعتمد عىل إتقان املستويات السابقة لهو

 ):رياملها(وانب أهداف املجال الحريك أمثلة توضح صياغة األهداف يف ج

 ).أداء صويت(أن يتقن قراءة سورة الفاتحة  -1

 .أن يجيد املتعلم رسم خريطة توضح حدود الجمهورية اليمنية -2

 .ضح أهمية األوكسجني لالشتعالأن يقوم املتعلم بإجراء تجربة تو -3

 . دقائق10كلمة يف ) 40(أن يكتب الطالب عىل اآللة الكاتبة  -4

 . دقائق10ً مرتا يف 50أن يستطيع السباحة ملسافة  -5

 .أن يستطيع الفرد قيادة السيارة بكفاءة دون أخطاء -6
 

د حيـث يبـدأ الفـر)املهاريـة(ويف هذا املثال األخري تتمثل مستويات األهداف الحركيـة 

مبالحظة من يقود السيارة، ثم التقليد دون أي معرف، ثـم التجريـب بالقيـام مبحاولـة قيـادة 

السيارة باملحاولة  والخطأ، ثم املامرسة وهي قيادة السيارة مع التكـرار وهنـا تتكـون املهـارة 

التي تصل إىل درجة اإلتقان وهي قيادة السيارة بكل كفاءة ودون أي أخطاء وهكذا يف التعلم 

 .ىل اآللة الكاتبةع

جال النفسـحريك أن املعيـار يف التـدرج هـو   املواضح من تصنيف: مالحظة هامة

التخلص من الحركات الزائدة، وتقليـل الجهـد اإلرادي يف العمـل بحيـث تـتم كثـري مـن 

ًالحركات بصورة روتينية آلية، ليويل املتعلم اهتامما أكرب للجانـب العقـيل مـن املهـارة 

 ًويظهر هذا واضحا يف تعلم الطفل مهارات الكتابـة .  التجديد واالبتكار مام يؤدي به إىل
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نجـد األفعـال املنعكسـة والحركـات األساسـية، حيـث تكـرث : عىل املستوى األدىن:والقراءة مثالً

األفعال الزائدة والرتدد وعدم الثقة، وتركيز الذهن يف كل خطـوة مـن خطـوات العمـل، وكـل 

 . حركة من حركاته

ًيكون الفرد قد أصبح يؤدي كثريا مـن خطـوات العمـل برسعـة، : ستوى األعىلوعىل امل

 .ودون جهد واع، فيؤدي العمل مبهارة، ويبتكر ويربع فيه 
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 أسئلة التقويم الذايت

 وضح الفرق بني الهدف الرتبوي العام والهدف التدرييس؟: 1س

 عدد مصادر اشتقاق األهداف الرتبوية مع التوضيح؟: 2س

 ر الرشوط األربعة التي ينبغي توافرها يف الهدف الجيد؟اذك: 3س

  عرف الهدف السلويك، ومكوناته؟: 4س

 ضع ثالثة أهداف سلوكية شاملة ملكونات الهدف يف مجال تخصصك؟: 5س

 أكتب أمام كل من األفعال السلوكية التالية مستوى الهدف املعريف الذي يعرب عنه؟: 6س

  يفرس-3   يعرف-2   يحدد-1

  يتأكد-6   يحلل-5  يستنتج -4

  يستخدم-9   يتنبأ-8    يسمى-7  

  يحسب-11 يستدعي            -10    
 

 :ما مجموعة األفعال التي تشري إىل سلوك التذكر: 7س

 ) أحسب- صنف -حدد  (-ب  )   برر- رسم -عدد   (-أ

 ) عدد- اسرتجع -تذكر   (-د  ) قارن- صنف -ابتكر  (-ج
 

تعلم عدداً من التعريفـات ملفـاهيم معينـة يسـتطيع أن يحـدد املفهـوم بإعطاء امل: 8س

 .هذا الهدف من مستوى). لكل تعريف(املناسب 

  االستقراء-      د  الرتجمة-   ج  التفسري-ب  التذكر-أ

 )ضع عالمة (فقط؟ ) الفهم(أي من األفعال التالية تشري إىل استجابة من مستوى : 9س

 )ترجم، فرس، تذكر، تنبأ (-2  )   سمقارن حول، استنتج، (-1

 )لخص، قدر، أعط أمثلة، علل (-3
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 .أي الهدفني التاليني من مستوى التحليل: 10س

 :بإعطاء املتعلم وثيقة إعالن قيام الوحدة اليمنية يستطيع أن

 : يحدد عبارتني تتضمنان عاطفة وتحيز ألحد الرشطني-1

 . أعلنت فيه يحدد تاريخ إعالن الوثيقة واملكان الذي-2
 

ـال: 11س ـويم، يف مـج ـم، التـق ـذكر، الفـه ـتوى الـت ـلوكيا يف مـس ـا ـس ـدفا تعليمـي ـب ـه ًأكـت ً ً 

 .تخصصك

 . ضع مستوى الهدف الوجداين أمام العبارة التي تعرب عن ذلك: 12س

 (     )              أن يصغي الطالب باهتامم إىل رشح املدرس -أ 

      ) (    ًأن يبدى الطالب اهتامما بأنشطة املدرسة -ب 

  (     )     أن يطيع الطالب قوانني املدرسة -ج 

  (     )  أن يشعر املتعلم بالروح الجامعية يف حل املشكالت العامة  -د 

 (     )    أن يدرك دور التخطيط، والتنظيم يف حل املشكالت -ه 

 أو هدف وجداين ) هدف معريف( ضع أمام العبارات ما يناسبها -13س

  (     )    ملسئوليةتنمية إحساس الطالب بتحمل ا -أ 

 (     )    مساعدة الطالب عىل اكتشاف املعلومات الوظيفية   -ب 

 (     )           تعريف الطالب بعدد محافظات الجمهورية -ج 

  (     )    تنمية االتجاهات نحو حب املادة الدراسية -د 

 من السهل إىل الصعب؟) املهارية(رتب مستويات األهداف الحركية : 14س

 نى مستوى املامرسة، مع التوضيح باملثال؟ما مع: 15س

 ما  األفعال املستخدمة  عند صياغة هدف يف مستوى اإلتقان واملامرسة؟: 16س

 :أمام اإلجابة الصحيحة لكل مام يأيت )    √(ضع عالمة : 17س
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 :تتميز الغايات الكربى للرتبية بأنها -1

 (    )     ًأكرث تجريدا من األهداف الرتبوية العامة -أ 

 (    )        ترتبط بالنظام الرتبوي أكرث من ارتباطها بالحياة وأنشطتها    -ب 

 (    )  تسعى لتحقيقها كل املؤسسات، كوسائل اإلعالم، ودور العباد وغريها -ج 

 (    )       كل من أ، ج -د 

 : تتميز األهداف الرتبوية العامة بأنها -2

 (     )       اليومية متثل املوجهات القريبة للمعلم يف نشاطاته التعليمية-أ

 (     )         ترتبط مبا يحدث يف حجرة الدراسة أكرث من ارتباطها بالحياة-ب

 (     )  تها، ويسهل مالحظة مدى تحققها قصرية املدى يف طبيع-ج

 (     )      ً ليس واحدا مام سبق- د

 :الذي صنف األهداف التعليمية يف املجال الوجداين هو -3

 (     )                 يه جاني) أ (

 (     )       كراثوهل) ب (

 (     )                 بياجيه) ج (

 (     )        بلوم) د (

 :تتميز األهداف الرتبوية العامة بأنها -4

 (      )        ً أكرث تجريدا من الغايات الرتبوية-أ 

 (      )      بالنظام الرتبوي  ترتبط بالحياة وأنشطتها أكرث من ارتباطها -ب

 (      )   ترتبط بالنظام الرتبوي أكرث من ارتباطها بالحياة وأنشطتها-ج

 (      )        كل من أ، ب-د

 :تتميز األهداف التعليمية املحددة بأنها -5

 (     )    متثل املوجهات القريبة للمعلم يف نشاطاته التعليمية اليومية-أ

 (     )          يحدث يف حجرة الدراسة  ترتبط مبا -ب
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 (     )       قصرية املدى ويسهل قياسها ومالحظتها-ج

 (     )        كل ما سبق- د

 إكساب الطالب املعارف واملهارات الالزمة للعمل بوظيفة معلم فنون  -6

 :تربوية يعد

 (    )        غاية تربوية-أ

ً هدفا عاما -ب ً       )(     

ً هدفا تعليميا -ج ًسلوكيا أو خاصا( ً ً (        (    ) 

 (    )      ً ليس واحدا مام سبق-د

املبدأ التنظيمي الذي ارتكز عليه تصنيف كراثوهل لألهداف التعليمية يف ملجال  -7

 :الوجداين هو 

 (     )        تعقد العمليات العقلية-أ

 (     )       الداخيل التبني الذايت واالستيعاب -ب 

 (     )                التخلص من األفعال الزائدة-ج 

 (     )        كل من أ،ج-د 

 يأيت تقليد العنارص األساسية للمهارة املراد تعليمها وتعلمها يف املجال املهاري  -8

 :يف املستوى

 (      )               األول-أ

 (      )           الثاين-ب

 (      )         الثالث -ج 

 (     )         الرابع-د 
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ًأن ترسم الطالبة منظرا طبيعيا عىل الزجاج باستخدام األلوان املناسبة،  -9 ً 

 ً:يعد هدفا

 (     )          ً معرفيا) أ (

 (     )       ًمهاريا) ب (

 (     )       ًوجدانيا) ج (

 (     )          ًعاما) د (

الطالبة استعدادها للمشاركة يف جامعة مدرسية تهتم مبساعدة الفقراء، أن تبدي  -10

 :ًيعد هدفا 

 (     )         ً مهاريا) أ (

 (     )       ًمعرفيا) ب (

 (     )       ًوجدانيا) ج (

 (    )                    ًعاما) د (

يف " م املليك البحرينيالسال" أن تعزف الطالبة السالم املليك البحريني، فإن عبارة -11

 :هذا الهدف تعرب عن

 (     )  السلوك الواقعي الواجب استخدامه إلظهار إتقان الهدف ) أ (

 (     )       الرشوط أو الظروف التي يظهر يف ظلها السلوك ) ب (

 (     )      نتيجة السلوك املراد من الطالبة أن تظهره) ج (

 (     )      لتقويم السلوكاملعيار الواجب استخدامه ) د (

املبدأ التنظيمي الذي ارتكز عليه تصنيف بلوم لألهداف التعليمية يف ملجال املعريف  -12

 :هو 

 (      )       تعقد العمليات العقلية- أ

 (      )       التبني الذايت واالستيعاب الداخيل-ب 
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 (     )                التخلص من األفعال الزائدة-ج 

 (     )                  كل من أ، ج-د 

  أن يبدي الطالب استعداده للمشاركة يف جامعة مدرسية تهتم بنظافة البيئة،  -13

 :ًهدفا  يعد

  (     )        ًمهاريا) أ(

  (     )       ًمعرفيا) ب(

  (     )       ًوجدانيا) ج(

             (     )       ًعاما) د(

 : مستويات املجال املعريف لبلوم ما عداجميع ما ييل من -14

 (     )        التحليل – أ

 (     )        الرتكيب–ب 

 (     )        اإلتقان–ج 

 (     )          الفهم–د 

أن يثبت الطالب صحة تقييده للعمليات املالية يف دفرت اليومية، وترحيله لها إىل  -15

ًد هدفا معرفيا يف مستوىدفرت األستاذ من خالل ميزان املراجعة يع ً: 

 (     )         التحليل-أ

 (     )       الرتكيب_ ب

 (     )         الفهم–ج 

     ) (         التقويم-د

أن يكتب الطالب محرض اجتامع مجلس اإلدارة إلحدى الرشكات عىل الحاسوب يف  -16

 ً:يعد هدفا % 95نصف ساعة عىل األكرث وبدرجة دقة ال تقل عن  

 (     )       ً عرفيا م– أ
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 (    )       ً مهاريا–ب 

 (    )       ً وجدانيا–ج 

 (    )        ً عاما–د 

 :إكساب الطالب املعارف واملهارات الالزمة للعمل مبهنة السكرتارية بعد -17

 (    )        غاية تربوية-أ

ً هدفا عاما -ب ً       (    ) 

ً هدفا إجرائيا-ج  (    )          ً)سلوكيا (ً

 (    )      ً ليس واحدا مام سبق-د

أن يحكم الطالب عىل املركز املايل ملرشوع معني بعد اإلطالع عىل حساباته  -18

 :وميزانياته، فإن املستوى املعريف لهذا الهدف هو

 (     )                    التذكر-أ 

 (     )            التطبيق  -ب

 )(              الفهم-ج

 (     )                  التقويم- د

أن يقبل الطالب عىل قراءة املوضوعات ومشاهدة الربامج  الخاصة مبوضوع  -19

 :الخصخصة، فإن هذا الهدف الوجداين يأيت يف مستوى

 (      )                  االستقبال- أ

 (      )                           االعتزاز بقيمة–ب 

 (      )                           االستجابة-ج 

 (      )                تكوين نظام قيمي–د 

 :   ئية فيام عدا  اجميع ما ييل من معايري صياغة األهداف اإلجر -20

 (       )                  التحديد-أ

 (       )                 الثبات-ب



 ةـــداف الرتبويـــاأله
 

 

 
 

ـل
صــ

لف
ا

 
ي

ـــ
ثان

ال
 

 

78

 (       )                الواقعية-ج

 (       )                إمكانية املالحظة -د 

ًيف نهاية الوحدة ينبغي أ ن يكون الطالب قادرا : " صاغ أحد زمالئك   الهدف التايل -21

ًعيل أن يكتب تقريرا مكونا من صفحتني باستخدام الحاسوب  من خالل دراستك  ملعايري  "  ً

 :األهداف فإن ما تحته خط يشري إيل معيار 

 (      )        السلوكية-أ

 (      )        التحديد-ب

 (      )        الواقعية -ج

 (      )         ظروف األداء-د

 :أجب عام يأيت: 22س

 .ًلصياغة الهدف السلويك مجموعة من املعايري وضح ذلك مستعينا باألمثلة -1

وضح . يقع بعض املعلمني عند صياغتهم لألهداف السلوكية يف الكثري من األخطاء -2

 .ًذلك مستعينا باألمثلة

 .وضح اثنني منها. الشتقاق األهداف العديد من املصادر -3

اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي عىل العديد من املصادر التي يجب أن تشتق  -4

 .ًوضح ثالثة مصادر منها مستعينا باألمثلة. منها األهداف الرتبوية فيها

 .اذكر مكونات الهدف السلويك الجيد كام أوضحها ميجر -5

 . ني من مكونات الهدف السلويك عند ميجروضح باألمثلة  مكون -6
 

أما كل مام يأيت مع تصحيح الخطأ إن وجد   ) X(  أو عالمة   )  √(ضع عالمة : 23س

 .وتربير الصواب

املادة الدراسية من : من مصادر اشتقاق األهداف الرتبوية يف دول الخليج العربية -1

 (      )       .حيث طبيعتها ومكوناتها
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ي الذي ارتكز عليه تصنيف بلوم لألهداف التعليمية يف ملجال املعريف املبدأ التنظيم -2

 (     )    .هو التخلص من الحركات واألفعال الزائدة

أن أقوم بذكر مكونات السلم املوسيقي : صاغت إحدى زميالتك الهدف التايل -3

 (     )   ً.للطالبات، إن الخطأ هنا هو أن الهدف مركبا

   

 )2(نشاط صفي  

 ثالثة أهداف عامة يف مجال التخصصكتابة  -1

 صياغة أهداف سلوكية من األهداف العامة -2

 كتابة ثالثة  أهداف ميكن مالحظتها  -3

 صياغة أسئلة أهداف متثل مستويات بلوم   يف مجال التخصص -4
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 متهيد

إن مهارات التدريس من أهم املكونات األساسية التي يجب أن يتم تدريب املعلمني 

 .مهارات التخطيط، ومهارات التنفيذ، ومهارات التقويم: عليها قبل الخدمة وأثنائها، وتتضمن

وسبل اكتسابها .    تعريفها وخصائصها، وأنواعها:ونتناول فيام ييل مهارات التدريس من حيث

 .وإتقانها

 مهارات التدريس

 : تعرف مهارات التدريس بأنها

منط من السلوك التدرييس الفعال يف تحقيق أهداف محددة يصدر من املعلم عيل " 

شكل استجابات عقلية أو لفظية أو حركية أو جسمية أو عاطفية متامسكة، وتتكامل يف هذه 

 ."ابات عنارص الدقة والرسعة والتكيف مع ظروف املوقف التدرييساالستج

 خصائص مهارات التدريس

 :ملهارات التدريس العديد من الخصائص العامة من أهمها

 العمومية) أ(

ويرجع ذلك إىل أن وظائف املعلم تكاد تكون واحدة يف كل املراحل التعليمية  ويف 

) كأسلوب(هة إال أن سلوك التدريس ريس فيها متشابكل املواد الدراسية، وطبيعة عملية التد

لدى كل معلم من املعلمني يختلف باختالف املراحل التعليمية املتعددة واملواد الدراسية 

كام أن العمومية قد تكون بأن . املختلفة، أي يف ضوء اختالف املحتوى التعليمي الذي يدرسه

 . هناك مهارات عامة لكل تخصص معني دون اآلخر

 التغيري) ب(

إذا كانت أهداف املناهج الدراسية متغرية، وبالتايل فإن جميع خربات املنهج التي 

تعكس هذه األهداف وتحققها يف ضوء كثري من املصادر التي يتم الرجوع إليها عند بناء أو 

 تطوير املناهج الدراسية، واملتمثلة يف أوضاع املجتمع وفلسفته وطبيعة الطالب، والتغريات 
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لتي ميكن أن تحدث لهم، وكذلك التطور يف بنية املادة الدراسية، مام يجعلنا بالتايل نبحث ا

 .عن املزيد من مهارات التدريس التي ميكن أن تحقق هذه األهداف

 التفاعل) ج(

السلوك التدرييس بطبيعته معقد ومركب مبعنى أنه ال ميكن عزل منط محدد من 

ولذلك يكون من الصعب فصل مهارة تدريسية معينة عن أمناط السلوك التدرييس دون غريه، 

 .غريها من املهارات التدريسية األخرى

 االختالف يف كيفية األداء) د(

بالرغم من وجود أمناط سلوكية شائعة االستخدام بني جميع املعلمني عند أدائهم 

ق املهارة، ملهارات تدريسية معينة، إال أنه يوجد نواحي اختالف بني معلم وآخر عند تطبي

 .وذلك ألن التطبيق يتسم بالسلوك الشخيص لكل معلم 

 القابلية للتعلم) ـه (

: سواء قبل الخدمة أو يف أثنائها، حيث إن اكتسابها يخضع لعوامل متعددة أهمها

 .الدافعية والخربة السابقة والتنفيذ واملامرسة

 أنواع مهارات التدريس

ات التخطيط، ومهارات التنفيذ، ومهارات مهار( :للتدريس ثالث مهارات أساسية هي

، وتشتمل كل مهارة أساسية عىل العديد من املهارات الفرعية، وسنتناول يف هذا )التقويم

 .الفصل املهارة األساسية األوىل وهي مهارة التخطيط للتدريس، وفيام ييل توضيح لهذه املهارة

 التخطيط للتدريس

داف وغايات نبيلة،  أهًية حقا عمالً يوصل إىل التعلم–إذا كانت العملية التعليمية 

 يلزمها التخطيط املكتوب ما دامت تحكم بالعقالنية والفاعلية وتحدد ) مهني(فهي عمل 
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 تخطيط مقرره أو وحدته أو درسه، شأنه يف ذلك شأن من علم إىلاملبهام، ولهذا يحتاج 

يحتاجه الطبيب قبل : يل املثالفالتخطيط عيل سب. يقومون باألعامل املهنية املهمة األخرى 

إجراء أية عملية من العمليات الجراحية ؛ ويحتاجه املهندس قبل تنفيذ مرشوعاته الهندسية 

فإذا كانت حاجة . املختلفة؛ ويحتاجه املحامي قبل أن يدافع عن موكله يف ساحة القضاء

التي (علم ومهنته للمالطبيب واملهندس واملحامي إىل التخطيط واضحة وملحة، فهي بالنسبة 

 .ًأشد وضوحا وأكرث رضورة وأهمية) هي أم املهن
 

لذا سنحاول عىل الصفحات التالية تناول مهارات التخطيط للتدريس من خالل 

 :اإلجابة عن األسئلة التالية

  ما املقصود بالتخطيط للتدريس ؟ وما أهميته؟ وما مبادئه ؟ وما أنواع مهارات

 التخطيط؟

 تدريسية ؟ وما عنارصها ؟وكيف يتم تصميمها ؟ ما أنواع الخطط ال 
 

 تعريف التخطيط للتدريس

مجموعة من اإلجراءات والتدابري يتخذها "لتخطيط للتدريس بوجه عام بأنه  يعرف ا

 ". التعلمية وتحقيق أهدافها –املعلم لضامن نجاح العملية التعليمية 
 

 أهمية التخطيط للتدريس وفوائده

.   ومرشفيهم حول أهمية التخطيطاملعلمنيش والخالف بني فئات ًكثريا ما يدور النقا

حيث يجادل البعض يف أهمية التخطيط للتدريس أو يف جدواه بالنسبة للعملية التعليمية  

علم ميكنه أن ينجح يف التدريس بدون كتابة املهم بأن ائدعإًالتعلمية، وذلك  انطالقا من 

علم يف عملية التحضري امل أن الجهد الذي يبذله خطة درسه أو وحدته أو مقرره، حيث يرون

واإلعداد والكتابة للتدريس، إمنا هو جهد ضائع طاملا هناك كتاب مدريس مقرر بني أيدي 

 .الطلبة واملعلمني سواء بسواء 
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ًعلم الذي ينجح تدريسيا بدون خطة لدرسه أو وحدته أو مقرره، ميكن أن امل إال أن 

ًيكون أكرث نجاحا وإبداعا ً وابتكارا إذا ما خطط ملقرره ودرسه ووحدته تخطيطا سليام ً ً ً

 .وبفاعلية وعقالنية

 وعليه يجمع املختصون عىل أن التخطيط للتدريس يعد من املهارات األساسية يف 

علم، وإنجاح العملية التدريسية،  وتتضح املًإعداد املعلم وتكوينه، وبالتايل رضوريا لنجاح 

 : وفوائده يف أنهالتخطيط للتدريسأهمية 

 : التعلمية من حيث اختيار-يساعد املعلم عيل تنظيم عنارص العملية التعليمية  -1

، األهداف التعليمية واشتقاقها وتحديدها وصياغتها بحيث ميكن مالحظتها وقياسها

النشاطات التعليمية املناسبة ، والتي يقدمها لطلبته) املحتوي(املادة العلمية و

 إسرتاتيجية، تعليمية املنشودة التي سبق تحديدهالتحقيق األهداف ال

أساليب القياس ، ، والوسائل التعليمية ذات العالقة املناسبة)الطريقة(التدريس

  .تحقق األهداف املرجوة ىوالتقويم املناسبة ملعرفة مد

 مينع املعلم من االرتجال يف عملية التدريس ؛ ويقلل من مقدار املحاولة والخطأ يف  -2

 وبالتايل يجنب املعلم املواقف الحرجة التي قد تنشأ من عدم التخطيط تدريسه،

 .كام يف االرتباك أو املشكالت الصفية كعدم االنضباط أو فشل النشاطات العملية

 احرتام الطلبة وتقديرهم يكسبه: يقدم فائدة كبرية ومهمة للمعلم من حيث إنه -3

يف ًملعلم الذي يبدو مخلصا الطلبة يقدرون ويحرتمون اكثري من له، وبخاصة أن 

مينحه فرصة مستمرة للتحسن والنمو املهني سواء يف املادة العلمية عمله، و

يكسبه مهارة الضبط الصفي ، كام نفسها أم يف طرائق وأساليب تدريسها وتقوميها

يساعده عىل تنظيم أفكاره، والوقت املخصص ، ووإدارة الصف بشكل جيد

 يساعده يف ، وراسية  معينة يف وقت زمني معنيملوضوع درايس معني أو وحدة د
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تحديد ما يريد أن يقوم به، وبالتايل تسهيل تنفيذ النشاطات التعليمية، ويكسبه 

تغذية راجعة تفيده يف تحسني تعلم الطلبة بوجه عام، يكسبه مهارات تنظيم 

ختلفة، ًالطلبة وتصنيفهم يف مجموعات وفقا لقدراتهم التفكريية وأمناط  تعلمهم امل

ويساعده  عيل إعطاء التأكيد املناسب عيل كل جزء من أجزاء الدرس وعدم إعطاء 

 .اهتامم خاص أو تأكيد لجزء من أجزاء الدرس عيل حساب األجزاء األخرى 

يساعدهم عيل املشاركة :ًيتوقع أن ينعكس إيجابيا عيل الطلبة من حيث إنه -4

 وميكنهم من معرفة األهداف اإليجابية يف تحقيق أهداف النشاطات التعليمية،

والغايات التعليمية التي سيحققونها يف دروسهم أو يف حياتهم العملية املستقبلية، 

وينمي لديهم الوعي واالهتامم بأهمية التخطيط يف املدرسة والجامعة والحياة سواء 

 .بسواء

سية تطوير االختبارات املدر: يسهم يف تطوير العملية الرتبوية بوجه عام من حيث -5

وبناؤها ، تطوير مستوي التعليم وتحسني نوعيه، وتحديد جوانب القوة والضعف 

 .يف املناهج واملقررات الدراسية، وبالتايل تطويرها

يعد وسيلة يستعني بها املوجه الفني أو مرشف الرتبية العملية يف متابعة الدرس  -6

 .وتقوميه

 مبادئ التخطيط للتدريس

تدريس السابق اإلشارة إليها، يذكر األدب الرتبوي لضامن تحقيق فوائد التخطيط لل

 عملية التخطيط مبادئ عامة يجب عيل املعلم معرفتها وامتالكها، ومن ثم مراعاتها يف

 : ومن هذه املبادئ واألسس ما ييل.للتدريس وتنفيذها

ًإتقان املعلم ملادته العلمية جيدا، مام يسهل عليه تحديد األهداف وتحليل املحتوي  -1

 ."فاقد اليشء ال يعطيه" :فكام قيل…مي إيل أشكاله وأنواعه املختلفة العل
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فهم  املعلم لألهداف الرتبوية العامة وأهداف تدريس مقرراته بشكل خاص، مام  -2

 .ييرس عليه وضع الخطط التدريسية يف ضوئها  

معرفة املعلم لخصائص الطلبة الذين يدرس لهم وقدراتهم وحاجاتهم، وميولهم  -3

 .اتهم واهتامم

معرفة املعلم لطرق وأساليب تدريس مقرراته املختلفة، وبالتايل وضع الخطط  -4

التدريسية بشكل مرن يتناسب مع طبيعة املادة العلمية، واألهداف املنشودة، 

 .ومستوي الطلبة ونوعيتهم، واملرحلة التعليمية وأهدافها 

ناسبة لقياس مدي ومقدار معرفة املعلم ألساليب التقويم، وبالتايل تحديد األدوات امل -5

؛ وهذا يتطلب ارتباط إجراءات اف املنشودة أو الغابات املرسومةما تحقق من األهد

 .التقويم وأساليبه باألهداف والخربات والنشاطات واملواقف التعليمية املختلفة 

 :تصميم الخطط التدريسية يف ضوء االعتبارات الرتبوية التالية  -6

 ة املتوافرة يف املدرسة بوجه عاماإلمكانات املادية والفني. 

  إمكانية التحقيق والتنفيذ، وبالتايل االبتعاد عن الخطط املثالية التي يصعب

 .تحقيقها أو تنفيذها

 اد عن التخطيط أن تتصف باملرونة والتطور والتجديد والتحديث، وبالتايل االبتع

 .التدرييس الروتيني

  تحيط باملواقف والنشاطات التي) واملتغريات(أن تكون شاملة للعنارص 

 .التعليمية املختلفة

  أن تراعي مبدأ تكامل الخربات التعليمية والوحدة بني أنواع الخطط التدريسية

 .ومناذجها أو مستوياتها املختلفة 
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 للتدريسأنواع مهارات التخطيط 

 هناك العديد من مهارات التخطيط عىل املعلم اكتسابها وإتقانها، ومن هذه املهارات

 :ما ييل

مهارة تحديد أهداف الدرس، ومهارة تحليل محتوي الدرس وتحديد أوجه التعلم 

الحقائق، واملفاهيم، والتعميامت، والنظريات، مهارة اختيار طريقة : املتضمنة فيه مثل

مهارة إعداد . التدريس املناسبة للدرس، مهارة اختيار الوسائل واألنشطة املناسبة للموضوع

 .إلخ....األسئلة

التخطيط  همن املهارات التي يجب أن يتقنها املعلم حتى ميكن أخرى هناك مجموعةو

 :للتدريس بشكل فعال، ومنها

 تحديد األهداف العامة للمقرر -1

إذ ينبغي أن تشتمل الخطة السنوية عىل قامئة باألهداف العامة التي نسعى إىل 

 تفصيلية يف صورة سلوكية تحقيقها من تدريس املقرر، ثم تصاغ هذه األهداف إىل أهداف

 .وذلك باالستعانة باملحتوى الدرايس، وخصائص املتعلم

 تحديد محتوى املادة الدراسية -2

الذي يحقق كل هدف من األهداف العامة، فمن املعروف أن املقرر الدرايس يقسم 

 .إىل مجموعة من الوحدات أو املوضوعات

هدف من هذه األهداف وينبغي أن تحدد الوحدات واملوضوعات التي تحقق كل 

السابقة مع مالحظة أنه باإلمكان أن يتحقق هدف واحد أو أكرث من خالل تدريس وحدة 

 .كام ميكن أن يتطلب تحقيق هدف واحد تدريس وحدتني أو ثالث. واحدة

 وضع جدول زمني -3

ًمن املفيد أيضا أن تشمل الخطة السنوية وضع جدول زمني لتدريس الوحدات التي 

عىل أنه ينبغي مراعاة الوقت املحدد لتدريس كل وحدة ومدى مساهمة . ريتضمنها املقر

 .تلك الوحدة يف تحقيق األهداف العامة
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 تحديد مصادر التعلم -4

من العنارص الهامة يف الخطة السنوية أن يتضمن املصادر التي سوف تستخدمها يف 

 أن تذكر إىل جانب التدريس،  وكذلك املصادر التي ميكن أن يرجع إليها املتعلمني ويكفي

 .الكتاب املدريس بعض أسامء الكتب واملراجع والوسائل التعليمية املختلفة

 تي سوف تتبعهاتحديد عنارص إسرتاتيجيات التدريس ال -5

 :اإلسرتاتيجيةوتشمل هذه 

الطرق لتقديم املعلومات كأن ن يستخدم طريقة املحارضات أو املناقشة أو  -أ 

 .دة لهذا الغرضالتعلم الذايت عن طريق برامج مع

 .تحديد أوجه النشاط التي ميكن أن يشارك الطالب من خاللها يف دراسة املقرر  -ب 

كاستخدام :  التقويم التي سيتم استخدامها لتقويم تحصيل الطالبإسرتاتيجية  -ج 

 .، أو موضوعيةةاالختبارات التحصيلية سواء كانت شفوية، أو تحريرية، مقالي

 أنواع الخطط التدريسية

من الخطط ) أو مناذج أو مستويات(بيات الرتبية بوجه عام ثالثة أنواع تذكر أد

 :التدريسية هي

 )أو الخطة الفصلية(الخطة التدريسية للمقرر الدرايس 

 الخطة الفصلية -1

هي خطة بعيدة املدى تفيد يف بيان املعامل األساسية للمنهج، كام تساعد املعلم عىل 

دى الرسعة التي يجب أن يسري بها، حتى يتمكن من معرفة مدى إمكانية تنفيذه للمنهج، وم

ًوهي خطة تدريسية طويلة املدى زمنيا ؛ ويتم  .تحقيق األهداف التي يسعى إىل تحقيقها

 تنفيذها عىل مدى فصل درايس كامل بالنسبة ملقرر معني، وتتضمن الخطة الفصلية عادة 
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مة أو العنارص، عيل اختالفها، الخطوط العريضة دون ذكر التفصيالت، ومن هذه الخطوط العا

 :ما ييل منها نذكر 

 .عناوين الوحدات -1

 .األهداف العامة -2

 . تحديد الفرتة الزمنية الالزمة لتنفيذ كل هدف من األهداف -3

 مالحظات حول تنفيذ األهداف، حيث يذكر الصعوبات املتعلقة بسري العمل من  -4

 .أجل املساعدة عىل إزالة هذه الصعوبات يف املستقبل

 .  الوحدات الدراسيةىترص ملحتومخ -5

اسرتاتيجيات التدريس، والنشاطات العلمية  والوسائل التعليمية املناسبة، واألجهزة  -6

واألدوات واملواد الالزمة لتحقيق األهداف التعليمية املنشودة كاملحارضة والبحوث 

 والصور، رائط،واملناقشة، والتجارب، والزيارات، والرحالت، واألفالم، والنامذج، والخ

 . الخ... والرسوم 

تصور عام ألدوات وأساليب تقويم مدي تحقيق األهداف والغايات التعليمية  -7

 .املنشودة

فصلية يف مختلف وفيام ييل مناذج لخطط . اجع األساسية والثانوية املعتمدةاملر -8

 .املجاالت العلمية
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 منوذج لخطة فصلية يف مادة اللغة العربية

 نحو:   املادةالصف األول إعدادي

 األهداف
 الوحدات

 حركية وجدانية معرفية

الطرق 
 والوسائل
واألنشطة

 وسائل
 التقويم

 الزمن
  إىل-من

 عدد
 الحصص

الوحدة ا ألوىل
  إىل   من 

 20  ص7ص

أن يتعرف 
املتعلمني عىل 
 أسامء اإلشارة

أن يؤمن 
الطالب 

بأهمية النحو

أن يطبق 
الطالب 
القواعد 
 النحوية

+ وسائل 
+ طباشري 

الكتاب 
 املدريس

الواجبات
اختبار 
 شهري

 أكتوبر
 نوفمرب

 
4 

 الثانية
 من  إىل

2 - 32 

أن يفهم الطالب
الفرق بني النكرة

 واملعرفة

أن نغرس يف 
نفوس الطالب

 حب النحو

 أن يتقن
الطالب فهم 

 املادة

وسائل 
السبورة 
الكتاب 
 طباشري

الواجب 
اختبار 
 شهري

 نوفمرب
 ديسمرب

 
6 

 لثةالثا
 من  إىل

32 - 53 

أن يفهم الطالب
 ما هو العلم

أن نحبب 
املادة يف 
نفوس 
 املتعلمني

أن يجرب 
املتعلمني حل

 التامرين

وسائل 
+ تعليمية 
 السبورة

الواجبات
اختبار 
 شهري

 ديسمرب
 يناير

 
6 

الوحدة الرابعة
 من  إىل

63 - 86 

أن يفرق الطالب
بني املبني 
 واملعرب

أن نحبب 
املادة 

 علمنيللمت

أن ميارس 
املتعلمني حل

 التامرين

وسائل 
 سبورة
 طباشري

 واجبات
اختبار 
 شهري

 فرباير
 مارس

 
7 

الوحدة 
 الخامسة
 من  إىل

86 - 116 

أن يفهم 
املتعلمني الفرق 

بني املثنى 
 والجمع

أن يؤمن 
املتعلمني بحب

 املادة

أن يتقن 
املتعلمني حل

 األسئلة

وسائل 
 سبورة
 طباشري

 واجبات
اختبار 
 شهري

 مارس
 أبريل

 
7 

 من  إىل
116 - 130 

أن يفهم الطالب
ما أهمية 
 املراجعة

أن نغرس  يف 
 نفوسهم

حب االختبار

أن يتقن 
املتعلمني حل
 االختبارات

 سبورة
 طباشري
 الكتاب

 مراجعة
عامة 
اختبار 
 نهايئ

 أبريل
املجموع

3 
37 

 



 مهارات التخطيط لعملية التدريس
 
 

93 93

ث
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 منوذج لخطة فصلية ملقرر الرياضة املالية بالتعليم التجاري
 

رياضة مالية: املقرر :الشعبة    دقيقة50: زمن الحصة  حصص4: عدد الحصص األسبوعية 
الفصل الدرايس األول 

2004/2005  
 

هر
ش

ال
وع 

سب
األ

 

موضوع 
 الوحدة

 املحتوى األهداف العامة
نشاطات التعليم والتعلم

 املقرتحة
 الوسائل واملواد 
 التعليمية املقرتحة

وسائل وأساليب 
 ةالتقويم املقرتح

 مالحظات
 مصادر مقرتحة

بر
تو

أك
 

 األول
 الثاين
 الثالث
 الرابع

 النقود
وتحويل 
العمالت 
ووسائل 
السداد 

 .املالية

 إكساب الطالبات
مهارات تحويل 

 .العمالت
 التعرف عىل

وسائل السداد 
 .املالية
 إكساب الطالبات

مهارات استخدام 
الحاسب اآليل يف 
 .التحويالت املالية

النقود وتحويل 
 .العمالت
 وسائل السداد

 .املالية
 استخدامات

الحاسب اآليل يف 
 .التحويالت املالية

املناقشة. 
املحارضة القصرية. 
التعلم التعاوين. 
 وضع تدريبات

 .خارجية
 بنك ( زيارة ميدانية
.( 
استضافة زائر. 
 تطبيقات عىل

 .الحاسب اآليل

السبورة. 
الكتاب املدريس. 
مالت من عرض ألسعار الع

 .الجرائد واإلنرتنت
 عرض مناذج لبطاقات

خصم، شيكات سياحية، 
 .حواالت،عمالت دولية

اختبار قصري. 
اختبار طويل. 
تطبيق. 
وظيفة منزلية. 
حل أسئلة الكتاب

 .املدريس
 

 مواقع عىل
 :اإلنرتنت


bahraintouri.www
currency/com.st 

museum.htm. 
 حضور دورة

 يف وزارة 111مال 
 .الرتبية والتعليم
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موضوع 
 الوحدة

 املحتوى األهداف العامة
نشاطات التعليم والتعلم

 املقرتحة
 الوسائل واملواد 
 التعليمية املقرتحة

وسائل وأساليب 
 ةالتقويم املقرتح

 مالحظات
 مصادر مقرتحة

مرب
وف

ن
 

 األول
 الثاين

 الثالث
 الرابع

 تسعري
البضاعة 
 .ورشائها

 إملام الطالبات
بطريقة حساب 

الخصومات املختلفة 
مع إيجاد الربح 

 .والخسارة
 إكساب الطالبات

مهارة استخدامات 
الحاسب اآليل يف 

ري ورشاء تسع
 .البضاعة

 عمليات رشاء
 .البضاعة
 عمليات تسعري

 .البضاعة
 استخدامات

الحاسب اآليل يف 
تسعري ورشاء 

 .البضاعة

املناقشة. 
املحارضة القصرية. 
التعلم التعاوين. 
 وضع تدريبات

 .خارجية
 تطبيقات عىل

 .الحاسب اآليل
 

السبورة. 
الكتاب املدريس. 
 عرض مناذج لخصومات
 .تلفة من الجرائد واملجالتمخ

اختبار قصري. 
اختبار طويل. 
تطبيق. 
وظيفة منزلية. 
 حل أسئلة الكتاب

 .املدريس
 

 مواقع عىل
 :اإلنرتنت


bahraincusto.www
bh.gov.ms 


ahrainuportsb.www
bh.gov. 
 

مرب
س

دي
 

 األول
 الثاين

 الثالث
 الرابع

 الرواتب
واحتسابها 

ًيدويا 
وباستخدام 

الحاسب 
 .اآليل

 التعرف عىل
طريقة حساب 

األجور والرواتب 
متضمنة العالوات 
واالستقطاعات مع 
استخدام الحاسب 

اآليل يف طريقة 
 .احتسابها

الرواتب. 
 الرواتب

باستخدام الحاسب 
 .يلاآل

املناقشة. 
املحارضة القصرية. 
التعلم التعاوين. 
 وضع تدريبات

 .خارجية
 تطبيقات عىل

 .الحاسب اآليل

السبورة. 
الكتاب املدريس. 
عرض مناذج لكشف راتب. 

اختبار قصري. 
اختبار طويل. 

 .تطبيق
وظيفة منزلية. 
 حل أسئلة الكتاب

 .املدريس
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 ل وكاالت السفر والسياحة بالتعليم التجاريمنوذج لخطة فصلية ملقرر أعام

 

أعامل وكاالت السفر والسياحة: املقرر :الشعبة   
: عدد الحصص األسبوعية  

 حصتان
  دقيقة50: زمن الحصة

الفصل الدرايس األول 
2004/2005  

 

هر
ش

ال
وع 

سب
األ

 

موضوع 
 الوحدة

 املحتوى األهداف العامة
نشاطات التعليم 
 والتعلم املقرتحة

 الوسائل 
التعليمية 
 املقرتحة

وسائل التقويم 
 املقرتحة

 مالحظات
 ومصادر 

 

مرب
س

دي
 

 الثالث

ان
طري

 ال
ط

طو
لخ

ت 
حال

لر
ل ا

دلي
 

إكسـاب الطالب 
املعارف 

واملهارات 
املتعلقة بــدليل 

الرحالت لخطوط 
الطريان 

 ومحتوياته

 التوقيت -
  األياتا-لعاملي

 خطوط -
 الطريان

 الرموز الرقمية -
 والرموز املحددة

 واملشرتكة 
 رموز طائرات -

ورموز املدن 
 واملطارات

  التعلم التعاوين-
 الزيارات امليدانية -

 لوكاالت السفر
  متثيل األدوار-
 دعوة بعض - 

 املتخصصني

  الشفافيات -
  السبورة -
 دليل الرحالت -
 الكتاب -

 املدريس
 
 

  أسئلة شفوية -
 اختبارات -

 .تكوينية قصرية
 

دليل  -
 الرحالت

 ط الطريانلخطو

مواقع  -
 اإلنرتنت
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موضوع 
 الوحدة

 املحتوى األهداف العامة
نشاطات التعليم 
 والتعلم املقرتحة

 الوسائل 
التعليمية 
 املقرتحة

وسائل التقويم 
 املقرتحة

 مالحظات
 ومصادر 

 

 الرابع 

ان
طري

 ال
ط

طو
لخ

ت 
حال

لر
ل ا

دلي
 

إكسـاب الطالب 
املعارف 

واملهارات 
املتعلقة 

بالجداول العاملية 
 للطريان

الجداول العاملية 
 .من بلد إىل آخر

  التعلم التعاوين-
 الزيارات امليدانية -

 لوكاالت السفر
  متثيل األدوار-
 دعوة بعض -

 املتخصصني
زيع مناذج  تو-

 لجداول عاملية
 استخدام غرفة -

 املحاكاة

+ شفافيات 
مناذج لجداول 

 عاملية

  أسئلة شفوية-
 اختبارات -

 .تكوينية قصرية
 اختبار شامل -

 للوحدة

 الجداول -
 العاملية للطريان

 مواقع رشكات -
الطريان عىل 

 اإلنرتنت

 

بر
تو

أك
 

 التذاكر األول

إكسـاب الطالب 
املعارف 

واملهارات 
املتعلقة بأنواع 

التذاكر 
ومحتوياتها 

 .وأهميتها

أهميتها : التذاكر
   أنواعها -
  ومحتوياتها -

  التعلم التعاوين-
   االكتشاف– 
  املناقشة-
  الزيارات امليدانية-
 استخدام غرفة -

 املحاكاة

  مناذج للتذاكر-
  الشفافيات-

 تطبيقات عملية -
عىل إصدار 
التذاكر اليدوية 

 وغريها
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 منوذج لخطة فصلية يف الرياضيات

  الرياضيات-السادس األسايس :  الصف- 2005-2004: العام الدرايس

 الزمن

 الشهر
 األهداف العامة للمقرر ما يدرس فيه من هذا املنهج

 سبتمرب

2004-2005 

مراجعة عامة عىل العمليات األربع عىل 

 .األعداد الطبيعية

 أكتوبر

2004-2005 

قراءة كتابة املاليني من أول الفصل الثاين 

 .سور املختلفةإىل نهاية جمع وطرح الك

 نوفمرب

 م11/98

رضب وقسمة الكسور من أول الفصل 

 .الثالث إىل نهاية النسبة بني ثاليث كميات

 ديسمرب

2004-2005 

تكملة الفصل الثالث حتى نهاية إيجاد 

 .مقدار علمت نسبة مئوية منه

عة  تقديم املعلومات املفيدة املتنو-1

واملتعلقة بخانات األعداد والكسور 

 ).النسبة والتناسب(

 تدريب املتعلمني عىل استخدام -2

 .اآلالت الهندسية

 . تنمية الفكر العقيل الرسيع والسليم-3

 . تنمية حب الرياضيات يف النفوس-4 

 يناير

2004-2005 

 الفصل الرابع كامًال

 الفصل الخامس حتى نهاية املساواة

 :ائل والطرقالوس

سبورة، طباشري، كتاب مدريس، مؤرش، 

طباشري ملون، ورقة مكرب، شكل مجسم 

 .أسطواين، كرة، أدوات هندسية

 فرباير

2004-2005 

 .املعادلة وإيجاد حل املعادالت

 اختبارات وإجازة نصف العام

 مارس

2004-2005 

الفصل السادس حتى نهاية املنشور 

 .القائم

 أبريل

2004-2005 
 األسطوانة، حجم االسطوانة، الكرة

 مايو

2004-2005 
 مراجعة عامة واختبارات

عدد الحصص 

 املقررة
 ً حصص أسبوعيا6

  املناقشة والحوار-من األنشطة 

مشاركة املتعلمني يف حل بعض األمثلة 

 .عىل السبورة
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 منوذج لخطة فصلية يف املواد االجتامعية
 يخ الوسيطالتار: الصف األول اإلعدادي  املادة

 
 الطرق والوسائل األهداف

 الوحدات
 األنشطة حركية وجدانية معرفية

 وسائل
 التقويم

 الزمن
 إىل-من

ص
ص

لح
د ا

عد
 

 :الباب األول
شبه الجزيرة 

 العربية
 .قبل اإلسالم

تشمل تعريف الطالب 
شبه الجزيرة من حيث 
املوقع والخصائص 
والتنظيم السيايس 
والنفوذ األجنبي من

.الروم وغريهمالفرس و
عالقاتهم ببعض مع* 

جريانهم أهل البدو 
وأهل الحرض صفاتهم 

 .عاداتهم تقاليدهم

وعي الطالب مبا كان 
يتصف أهل الجزيرة
العربية من كرم 
وشهامة وقوة 
واهتاممهم بدراسة

 .تلك الفرتة
تقبل املتعلمني* 

لبعض عاداتهم
.ورفضهم للسيئ منها

رسم خارطة توضح *
زيرة حدود شبه الج

 .العربية مثل اإلسالم
قيام املتعلمني * 

بكتابة مذكرات 
وتقديرات عن حياة 
العرب يف شبه 
الجزيرة العربية قبل 
اإلسالم من عدة 

 .نواحي

طريقة املناقشة
 .والحوار

القصة يف رشح بعض
 :صفات أهل الجزيرة 

 .مثالً" مواقف

يف أثناء الحصص عن
 .طريق املناقشة

األعامل املنزلية 
األسئلة " واجباتال"

االختبارات الشفوية 
واالختبارات 

 .الشهرية

 من
9/10/99 

 إىل
 م30/10/99

 

8 
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 الخطة التدريسية للوحدات -2

ًوهي خطة تدريسية متوسطة املدى زمنيا؛ ويتم تنفيذها عىل مدى أسبوع أو 

 :أسبوعني أو أكرث حسب طبيعتها، وتتضمن بوجه عام العنارص األساسية التالية

 .لتنفيذها) التقريبي(وحدة والزمن الالزم عنوان ال -1

 .األهداف العامة للوحدة -2

 .محتوي الوحدة -3

 .النشاطات التعليمية واألجهزة واألدوات واملواد املطلوبة -4

 .أساليب التقويم -5

 .املراجع واملصادر العلمية املعتمدة -6
 

 منوذج لتخطيط وحدة تعليمية 

 .إلخ...د الحصص املخصصةالبيانات األساسية عن الفصل والسنة الدراسية وعد

 .التعامل مع العمالء وبحث االلتامسات والشكاوى: موضوع الوحدة

ًتبعا للتحليل الوظيفي فإن العاملني الجدد يف هذا امليدان عىل اتصال مع : فكرة عامة

الجمهور، ويتعاملون بصفة متكررة ومبارشة مع العمالء وقد صممت هذه الوحدة لتتيح 

والطالب الذي يستكمل دراسة هذه . دئ العامة للعالقات مع العمالء للطالب معرفة املبا

ومكتسبا للمهارات التي يتطلبها العمل مع العمالء يف . ًالوحدة بنجاح سوف يكون كفئا

 .املواقف الروتينية
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 التقييم املصادر األنشطة التعليمية املحتوي األهداف

أن يكون الطالب قادرا 
 :عىل أن 

جابيا يظهر اتجاها إي
تجاه العمالء وتجاه 

 .التعامل معهم

 .مدخل إيل العالقات مع العمالء
 .أهمية العالقات الجيدة مع العمالء-

 .الحاجات إيل تنمية الكفاءات الشخصية يف هذا املجال-
 .املتطلبات الوظيفية يف مهارات العمالء-

 .االستامع إيل درس يلقيه املدرس
–. قراءة الفصل الرابع يف االختبار-

االستامع إيل العرض الذي يقدمه مدير 
االشرتاك يف العروض –شئون املوظفني 

 .الفصلية

 .الكتاب املدرس
اختبار قبيل وبعدي عن 

االتجاهات الوظيفية 
 ).17(اختبار رقم 

 25من %) 80(يجتاز 
سؤاال من اختبار 

موضوعي عن املبادئ 
النفسية للعالقات مع 

 العمالء

 .لنفسية عند التعامل مع العمالءأهمية معرفة النواحي ا-
واإلجابة عن األسئلة .مشاهدة فيلم عن التعرف عىل طبيعة الناس-

 .املسجلة عىل رشيط الفيديو
 الحاجات النفسية للعميل-

 .العمالء املشكلون-
 .أمثلة تطبيقية-

يستمع إيل عرض للمبادئ النفسية -
املساهمة يف –.والتطبيقات العملية لها
  الفصلاملناقشات داخل

 .رشيط فيديو-
 .جهاز فيديو-

 

اختبار من إعداد 
) 25(املدرس يشمل 

مفردة من نوع االختبار 
معد عىل . املوضوعي

أساس العروض السابقة 
 .وأرشطة الفيديو

يعرض كفاءته يف 
مواقف متثيلية، مثل 
أساليب التعامل مع 
العمالء يف املواقف 

التجارية الروتينية من 
املتوقع أن يشابه 

توي األداء مستوي مس
 العاملني املبتدئني

أساليب وأمناط –متطلبات الوظيفة يف املظهر الشخص واملالبس -
 .العمل املتوقعة من العاملني

 .األساليب الفنية وسلوكيات التعامل مع العمالء -
 .السلوكيات غري املرغوب فيها-

 .بحث شكاوى والتامسات العمالء يف املواقف الروتينية_

ع إيل عرض عن أساليب التعامل االستام_
 .مع العمالء

 .االشرتاك يف املناقشات الفصلية-
نقد إحدى دراسات الحالة ملوقف -

 .العالقات مع العمالء
االشرتاك يف لعب األدوار الخاصة بالعميل -

 ).كل من الدورين(واملوظف 

قوائم دراسة 
حالة ومنوذج 

 .اإلجابة 
 نرشة خاصة -

تصف مواقف 
 .رمتثيل األدوا

أداء الطالب لكفاءات 
التعامل مع العمالء يتم 
تقييمه باستخدام بطاقة 

 مالحظة
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 الخطة التدريسية اليومية -3

إن املعلم املاهر هو الذي يهتم بإعداد دروسه حتى تلك التي قام بتدريسها مرات 

 أن فإذا مل يكن املعلم مدركا ملا سوف يقوم به يف مراحل الدروس املختلفة فاألرجح. سابقة 

 .يكون الجهد املبذول مجرد شكل دون مضمون 

فمن خالل التخطيط اليومي الدقيق املنظم يحسب املعلم حساب لكل خطوة ويقدر 

ًلها موقعها قبل الرشوع يف السري نحو أهدافه حرصا منه عيل ضامن النجاح األكيد يف بلوغها، 

ل املعلم يشعر باالطمئنان ًوحرصا عيل تجنب التعرث واالرتباك وتجنب طالبه امللل، ويجع

 .والثبات يف الصف

ًوتختلف عن الخطة السنوية أن هذه الخطة أكرث تفصيالً وأشد أحكاما وأكرث قربا من  ً

 .وتختلف باختالف عناوين الدرس، ومحتويات ومقررات كل درس. الواقع

 كيف تعد خطة دراسية يومية؟ 

ًعناه قيودا عيل النشاط ومن الرضوري أن يدرك املعلم أن إعداد كل درس ليس م

ًوالحركة أثناء الدرس، بل معناه إطار ودليل عمل يرشد املعلم يف خطوات متسلسلة منطقيا 

 : ًونفسيا، وينبغي أن يحدد املعلم قبل إعداد خطته التدريسية اليومية ما ييل

 .تاريخ تدريس الدرس  -1

 .عنوان الدرس وموضعه يف صفحات الكتاب  -2

 .يف الربنامج اليومي ترتيب الحصة الدراسية  -3

الصف الذي سيكون فيه الدرس، وهل سيكون الطالب داخل غرفة الصف أو خارجة  -4

 .يف البيئة املحلية كزيارة ملتحف أو رحلة علمية 

 . املصادر التي رجع إليها املعلم ليفيد هذا يف الرجوع عند الحاجة  -5

 :أهداف الدرس التي يراد تحقيقها، من خالل األسئلة التالية  -6

 مباذا يعني الدرس ؟ -

 هل يعني مبعرفة الحقائق واملفاهيم والتعميامت  -
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 هل يهتم بإتقان مهارة ما ؟ -

 هل يهتم بتنمية اتجاهات معينة ؟ -

 هل األهداف مناسبة لسن الطالب؟ -

 هل متت صياغة األهداف سلوكية قابلة للمالحظة والقياس ؟ -

 هل األهداف محددة وواضحة ؟  -
 

ًلتدريس اليومية كثريا عن خطة الوحدة يف العنارص وال تختلف مكونات خطة ا

ًاألساسية، واالختالف يتمثل يف أن خطة التدريس اليومية تركز عىل التفاصيل شيئا ما، وهناك 

الطريقة الرأسية، والطريقة األفقية، وميكن : طريقتان إلعداد خطة الدروس اليومية هام

ًوما يجب أن تشتمل خطة الدرس اليومية  وعم.الرجوع إىل النامذج املرفقة بهذا الخصوص

 :عىل العنارص التالية

 عنوان الدرس -1

) املاء، الغازات، ظهور اإلسالم(وهو أن يتخذ املعلم عنوان الوحدة كعنوان لدراسة مثل 

 .أو أن يتخذ العناوين الجانبية ملحتوى الكتاب املدريس كعناوين لدرسه

 الفصل الدرايس -2

 تصور خاص به لخطة الدرس، وإن كان موضوع كل فصل من الفصول يحتاج إىل

زيارة : (ًالدرس واحدا، وذلك لوجود فروق فردية بني تالميذ الفصل الواحد من هذه الخطط

 ).ميدانية، أو مشاهدة فيلم تعليمي، أو مناقشة

 ترتيب الحصة يف الجدول املدريس -3

حصة يف جدول عند وضع املعلم لخطة دراسية عليه أن يأخذ بعني االعتبار موضوع ال

الدراسة اليومي، ألن موعد الحصة له عالقة وطيدة مبدى ارتفاع، أو انخفاض مستوى النشاط، 

 .والتهيؤ العقيل للمتعلمني، ومستوى دافعيتهم أو انخفاضها
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 )السلوكية: (أهداف الدرس التعليمية -4

 الشك أن الهدف التعليمي املحدد من أهم مكونات خطة الدرس، فهو يحدد ما يتعني

عىل املتعلمني عمله يف نهاية الدرس، كام أنه يقرتح أنشطة التعليم والتعلم املناسبة، والبد أن 

يأيت الهدف ليعرب عن وصف دقيق وإجرايئ ألشكال األداء املختلفة واملتوقعة من املتعلمني يف 

ن وأ) سلويك(نهاية الدرس، وأن تكون هذه األهداف محددة وواضحة، أي تبدأ بفعل إجرايئ 

يشمل عىل ناتج واحد من نواتج العلم وأن تكون مناسبة ملستويات املتعلمني، وأن يكون 

 .الهدف قابالً للمالحظة وميكن مالحظته

وقد سبق الحديث عن األهداف بشكل عام، وكيفية صياغة األهداف التعليمية 

عي إمكانية ولكن املهم عند كتابة خطة الدرس، أن ترا. السلوكية الجيدة وكيفية اشتقاقها

 .تحقيق الهدف أو األهداف يف املدة املحددة للدرس

 محتوى املادة -5

 املعلم مطالب بأن يقسم محتوى املادة الدراسية ألي دروس من دروسه إىل 

ويتوقف شكل املحتوى عىل . يحقائق، ومفاهيم، وتعميامت، ومبادئ ونظريات بشكل منطق

 :أمرين

هل هو هدف معريف أم مهاري أم  (الهدف التعليمي الذي تم تحديده للدرس -1

 ).حريك

 .أنشطة التعليم والتعلم املختارة -2
 

ًإذا رأى املعلم أن تقيض جانبا من الدرس يف الرشح أو اإللقاء، فإنه ينبغي عليه  :مثال

 .أن يضمن خطة الدرس أهم العنارص أو املعلومات التي سوف يتناولها

شة موضوع الدرس، عليه أن يضع إذا قرر أن يشرتك املتعلم يف مناق: مثال آخر

 .مجموعة من األسئلة التي تساعده عىل إثارة الحوار واملناقشة

 .ًاملهم أن تسجيل املعلم يف املحتوى ما يراه رضوريا لتحقيق أهداف الدرس-هكذا
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 األنشطة التعليمية -6

إذا كان املحتوى كمكون من مكونات الخطة يرتبط بهدف الدرس فإن أنشطة التعلم 

ًعىل هذا الهدف أيضا، وترتبط ارتباطا قويا باملحتوى والطريقة يف الخطةتبنى  ً. 

أن يستطيع املتعلمني كتابة قامئة بأربع : (إذا كان الهدف التعليمي للدرس: فمثالً

 ).خصائص للنظام الدميقراطي، وأن يعطي مثاالً لكل خاصية
 

 :إذاً فإن نشاط التعلم والتعلم قد يشمل اآليت

 .ة يوفر للمتعلمني املعلومات األساسية عن الدميقراطيةمحارضة قصري -أ 

مناقشة يستطيع املتعلمني من خاللها أن يعطوا أمثلة لبعض الخصائص التي   -ب 

 .تحددت

تسميع مخترص لربامج املتعلمني، من خالل تحديد النقاط الرئيسية التي تناولها  -ج 

 ).وبالتايل يظهرون مدى تحقيقهم للهدف(الدرس 

 يميةالوسائل التعل -7

وهي تعد من األركان األساسية لخطة أي درس من الدروس وذلك يجب عىل املدرس 

أن يحدد الوسائل التعليمية املناسبة، والتي إذا تكاملت مع طرق التدريس واملحتوى 

آلن . الدرايس، واألنشطة األخرى كان لها دور فعال يف تحقيق املتعلمني ألهداف الدرس

 لتوضيح املعاين، وكشف الغموض وترتبط عادًة بأهداف الدرس، الوسيلة التعليمية هي أداة

 .وأن تكون مناسبة ملستويات املتعلمني وذات أثر يف نفوسهم

 طرق التدريس -8

ولكل جانب من جوانب التعلم . يتم اختيارها يف ضوء األهداف املحددة للدرس

. يف الدرس الواحدوقد يضطر املعلم إىل استخدام أكرث من طريقة . املختلفة طريقة معينة

 .كاإللقاء، واملناقشة، والتدريب العميل
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 التقويم -9

عملية يجب أن يوليها املعلم أهمية كبرية قبل البدء بالتدريس فإذا كان قد حدد 

 ًأهدافا للدرس فهذا يعني أنه البد من التعرف عىل مدى بلوغ هذا الهدف ومن ثم 

 بعد االنتهاء منه، عىل أن تكون البد من أعداد أسئلة لهذا الغرض أثناء الدرس و

هذه األسئلة مرتبطة باألهداف وأن تتميز بالوضوح حتى يدرك املتعلمني اإلجابة املطلوبة 

 .بيرس وسهولة

 )ملخص سبوري(امللخصات  -10

 يحتاج املتعلمني عادًة إىل تلخيص املادة التي يدرسونها، وذلك البد من أن 

ًكذلك ملخصا للدرس كله يف النهاية وهو ما ًيعد ملخصا لكل مرحلة من مراحل درسه، و

نسميه بامللخص السبوري، وتتضمن هذه امللخصات األفكار األساسية التي تحتويها كل 

 .مرحلة

 )الواجبات املنزلية(التعيينات  -11

كام تعلم أن عملية التعلم عملية مستمرة وليست قارصة عىل ما يحدث داخل 

ة ال يكفي لضامن مشاركة جميع املتعلمني، ولذا الفصل، كام أن الوقت املخصص للدرس عاد

: كان من الرضوري أن تشمل خطة الدرس عىل واجبات يكلف املتعلمني بأدائها خارج الفصل

 هذه الوجبات يف صورة متارين أو مرشوعات يقوم بها املتعلمني فرادى 

 من أو جامعات، ويجب أن تكون يف مستوى املتعلمني متنوعة حتى تقابل ما لديهم 

 .فروق فردية

 أخطاء شائعة يقع فيها بعض املعلمني يف مجال تخطيط الدروس اليومية 

من واقع الخربة يف مجال األرشاف عىل طالب الرتبية العملية يف كلية الرتبية واملعلمني 

يف وزارة الرتبية والتعليم فقد وجدنا أن هناك بعض األخطاء التي نود أن نشري إليها حتى 

 :عند قيامهم بالتخطيط للدروس اليومية، ومن أهمها ما ييلميكن تجنبها 
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ث 
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 عدم احتواء الخطة عيل أهداف تعليمية محددة ميكن مالحظتها وقياسها . 

 عدم احتواء الخطة عيل املفاهيم واألفكار الرئيسية للمحتوى الدرايس. 

 مع عدم شمول الخطة عيل املواد والوسائل التعليمية أو عدم اختيارها مبا يتناسب 

 األهداف وطبيعة وموضوع الدرس

  عدم احتواء الخطة عيل مناذج لألسئلة املستخدمة يف التمهيد أو تحضري الطالب

 .ملوضوع الدرس

 طريقة / مقدمة متهيدية/ أهداف/ عدم شمول الخطة ملكوناتها الرئيسية من عنوان

 .التعيينات/التلخيص / التقويم/ التطبيق / العرض

 علومات الدرس أو اللجوء إليجازهااالستغراق يف تفصيل م . 

  عدم االهتامم بالتخطيط الجيد للدروس اليومية والوقوع يف خطأ إعداد الخطة قبل

 . الحصة بزمن قليل

 ات عامة يف تخطيط الدروس اليوميةتوجيه 

من األهمية مبكان أن يسأل املعلم عند إقدامه عيل وضع خطط الدروس اليومية 

نها سواء من خالل قراءاته أو من سؤاله للمعلم األول، وهذه األسئلة األسئلة التالية ويجيب ع

 :هي

 كيف ميكنني الربط بني الدرس الحايل والدرس السابق؟ 

 كيف سأبدأ الحصة؟ 

 ما أنواع السلوك أو األنشطة التي ميكن أن تسود الحصة؟ 

 كيف أستطيع تنويع األنشطة التعليمية ؟ 

  والوسائل التعليمية؟كيف ميكنني تنويع واستخدام املواد 

 كيف أستطيع التدرج واالنتقال من مهمة تعليمية إىل أخرى؟ 

 كيف أستطيع إثارة انتباه الطالب؟ 
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ث
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 كيف ميكنني ضبط الفصل الدرايس إذا ما حدثت مشكالت سلوكية ونظامية؟ 

 ما املعلومات واملهارات التي سأعمل عيل اكتساب الطالب لها؟ 

  التي ميكن استخدامها لتسهيل عملية التعليم لدي ما املواد واألدوات واملصادر

 الطالب؟

 العرض / عمليات التمهيد للدرس(كيف سأتقدم يف تنفيذ مكونات خطة الدرس /

 التقويم؟/ التطبيق

 كيف سأختم أو أنهي الدرس اليومي؟ 

 كيف سأعد املتعلمني للدرس القادم؟ 
 

 .وفيام ييل بعض النامذج لشكل خطة التدريس اليومية
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ث 
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 منوذج لخطة يومية يف الكيمياء، يف التعليم الثانوي

 موضوع الدرس وطريقة تدريسهاملادة الفصلالحصة التاريخ

17/5/98 
 ه2/2/20

األوىل
 ثاين

ثانوي
كيمياء

 الهيدروكربونات
 :أهداف الدرس -

 . أن تُعرف الطالب الكائنات الحية-1
 .ية أن يفرق الطالب بني الكائنات الحلقية والعاد-2
  أن يقارن بني األلكانات ومجموعة األلكيل-3
 . أن يرسم الصيغ الرتيكبية لأللكانات-4
 . أن يسمي األلكانات-5

 :الوسائل واألساليب واألنشطة -
 السبورة الطباشري: الوسائل الثابتة

 إلقائية: الطريقة
. أقوم بتوضيح ماذا يقصد باأللكانات الحلقية مع كتابة أمثلة-1
 CnH2n+1تعريف مجموعة األلكيل مع كتابة أمثلة  أقوم ب-2
 . أرسم بعض الصيغ الرتكيبية ملجموعة األلكيل-3
  أرشح طريقة تسمية األلكانات-4
 . كتابة األمثلة وتسميتها-5

 :التقويم -
 .عدد أسامء عائلة األلكانات: س
 .أرسم الصيغة الرتكيبية للربوبان: س
 : سمي املركبات التالية: س

 
CH3 - CH2 - C -  CH - CH3  

CH3 

CH3 

CH3  

 
 :الواجب -

 :أرسم الصيغ الرتكيبية للمركبات التالية
  ثنايئ كلور الربوبان- 2.2) أ(
  ثاليث ميثيل البنتان- 3.2.2) ب(
  ثنايئ ميثيل هكسان- 5.2 - إيثيل - 4) ج(
  ثنايئ ميثيل هبتان- 3.2) د(
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ث
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 منوذج لخطة يومية يف الكيمياء يف التعليم األسايس

  «N2»النرتوجني :  الدرس-كيمياء :  املادة-يومية منوذج خطة 

 الرابعة:  الحصة-الثالث اإلعدادي : الصف

 التقويم األنشطة واألساليب األهداف الزمن

  دقيقة45

الثالثاء: اليوم

: التاريخ

 م1/6/99

 أن يتعرف املتعلم عىل -1

 .كيفية تحضري غاز النرتوجني

 أن يرسم املتعلم الجهاز -2

يف تحضري النرتوجني املستخدم 

 .عىل السبورة

 أن يعدد املتعلم مركبات -3

 .النرتوجني

 أن يتعرف عىل أهمية غاز -4

 .النرتوجني

 أن يفهم املتعلم الخواص -5

الفيزيائية والكيميائية لغاز 

 . النرتوجني

أقوم بإلقاء بعض األسئلة عن 

الدرس السابق لربطه بالدرس 

 .الجديد

 ؟ما هي أهمية النرتوجني: س

علل ازدياد نسبة : س

النرتوجني عىل غاز األوكسجني 

 .يف الطبيعة

عدد مركبات غاز : س

 .النرتوجني

وضح مبعادالت رمزية : س

اتحاد النرتوجني باألوكسجني، 

.واتحاد النرتوجني باملاغنسيوم

 ارسم الجهاز الالزم لتحضري -1

 .غاز النرتوجني

ال ميكن تحضري :  علل-2

مركز منالنرتوجني من محلول 

مادة نيرتيت األمونيوم يف 

 .الدرجة العادية

 قارن ما بني الخواص -3

الفيزيائية والكيميائية لغاز 

 .النرتوجني

ال يؤثر النرتوجني عىل:  علل-4

 .ورقتي عباد الشمس

 

 :الوسائل 

 - السبورة -الكتاب املدريس 

جهاز تحضري النرتوجني إن 

 لوحة مرسوم-وجد يف املعمل 

 .جهازعليها ال

 :األساليب

أقوم باستخدام طريقة الحوار 

 .واملناقشة

 :الواجب

قارن بني الخواص : س

الفيزيائية والكيميائية 

 .للنرتوجني

أرسم الجهاز الالزم : س

 .لتحضري غاز النرتوجني

وجود النرتوجني يف : علل: س

 .5:4الهواء الجوي بنسبة 

أكتب معادالت رمزية : س

ني التحاد النرتوجني باألوكسج

 .بالرشار الكهربايئ
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ث 
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 منوذج لدرس يف مادة العلوم
 :اليوم

 :التاريخ

 ) دقيقة45(الثالثة : الحصة

 السادس: الصف 

 الجهاز التنفيس: املوضوع

 علوم: املادة
 

 :األهداف السلوكية

 . أن يعرف املتعلمني وظيفة الجهاز التنفيس-1

ً أن يرسم املتعلمني الجهاز التنفيس رسام صحيحا ع-2  .ىل السبورةً

 . أن يرشح املتعلمني مكونات الجهاز التنفيس-3

 . أن يتعود املتعلمني استنشاق الهواء من األنف-4

 :األنشطة واألساليب والوسائل

 )عرشون دقيقة(التمهيد ز : األنشطة

 .أقوم بإعطاء بعض األسئلة عن الدرس السابق لربطه بالدرس الجديد

 املريء؟-عدةامل-الهضم: عرف كالً مام يأيت: 1س

 أذكر ملحقات القناة الهضمية؟: 2س

  البنكرياس؟-البلعوم : ما وظيفة كل من: 3س

 :أقوم بالخطوات التالية: العرض

 . مناقشة املتعلمني عن معنى التنفس-1

 . تفسري كيفية عملية التنفس-2

 . تعريف املتعلمني بالجهاز التنفيس ومكوناته-3

 . ووظيفة كل مكون رشح الجهاز التنفيس ومكوناته-4

 . كتابة ملخص الدرس عىل السبورة-5

 . قراءة الدرس من قبل املتعلمني-6
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ث
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 :الوسائل

 لوحة مكربة للجهاز التنفيس+ السبورة + الكتاب املدريس 

 : األساليب

 أقوم باستخدام طريقة الحوار واملناقشة

 ) دقيقة30(الزمن 

 :التقويم

 ان؟ما وظيفة الجهاز التنفيس يف اإلنس: 1س

 ما هي مكونات الجهاز التنفيس؟: 2س

 .يفضل التنفس من األنف عن التنفس من الفم: علل: 3س

 عدم دخول الطعام القصبة الهوائية؟: علل: 4س

 :الواجب

 عرف الجهاز التنفيس؟: 1س

 قارن بني عمليتي الشهيق والزفري؟: 2س

 :ما فائدة كل من: 3س

  واألنف؟- الحويصالت الهوائية -الحنجرة 

 ًأرسم الجهاز التنفيس يف اإلنسان موضحا عليه أجزاءه الرئيسية؟: 4س
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ث 
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 

 مفهوم املول: املوضوع   مثال لحظة موقف تعليمي يف العلوم 
 

 التقويم الخربات التعلمية األهداف التعليمية الوقت

  دقائق10

ً أن يعد الطالب وزنا -

ًجراميا ذريا لكل من الزئبق  ً

 .والرصاص والكربون

م الطالب بإعداد وزن  قيا-

ذري جرامي لكل من 

الزئبق والرصاص والكربون 

باستخدام الجدول (

كل عىل ) االدوري وامليزان 

حده مع كتابة الوزن لكل 

منهام مع توجيه وإرشاد 

 .املعلم

 . املالحظة-

 دقائق10

 

أن يكتشف الطالب الفرق -

يف الوزن الذري الجرامي 

بني كل من الزئبق 

 .ونوالرصاص والكرب

 قيام الطالب مبالحظة -

األوزان والحجوم للمواد 

 .الثالث لتحديد الفرق بينها

 املالحظة-

 

  دقائق10

 

 أن يسمي الطالب -

املصطلح العلمي املستخدم 

لتسمية تلك الكتل من 

 .العنارص

 عرض من املعلم يتمثل -

يف أن ما قام به الطلبة 

الكتلة " أعاله يعرف ب

املوالرية للعنارص أو 

 ".املول"

ما املصطلح : سؤال شفهي 

العلمي الذي يطلق عىل 

 النشاط الذي قمتم به؟

 دقيقة20

 أن يتعرف الطالب أن -

الكتل التي تم تحضريها 

تحتوي العدد نفسه من 

 )عدد أفوجادرو(الذرات 

 عرض شفهي من املعلم -

حول العنارص املشرتكة 

باستخدام )املول(املوالرية 

شفافية خاصة وجهاز 

ارض فوق الرأس مع الع

 .توجيه وإرشاد املعلم 

 : امتحان كتايب قصري-

ما املقصود بعدد أفوجادر 

فيام يتعلق بالكتل املوالرية 

 للعنارص ؟
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ث
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 

 املوضوع اختبار األطعمة     مثال لحظة موقف تعليمي يف األحياء 
 

 األهداف السلوكية
األساليب واألنشطة والوسائل التعليمية 

 التعلمية/
 ويمالتق

أن تعدد الطالبة املجموعات 

وفرة الغذائية األساسية املت

يف األطعمة 

 )الكاربوهايدرات(

مناقشة الطالبات من خالل خرب اتهن 

السابقة عام يحتويه الطعام الذي نتناوله 

 من مجموعات غذائية أساسية

اذكري املجموعات 

الغذائية األساسية التي 

 يحتويها الطعام

 أن تصف الطالبة تغري

األلوان الذي طرأ عىل 

األطعمة عند إضافة 

 الكاشف عليها

تقوم املعلمة بتوزيع الطالبات 

ملجموعات، وتعطي كل مجموعة األدوات 

تجارب الكشف عن (الالزمة للتجربة 

الواردة يف ) العنارص الغذائية يف األطعمة 

، وورقة نشاط يتم 89الكتاب صفحة 

تدوينها من قبل الطالبات حتى يتوصل 

 يل الحقائق بأنفسهنإ

فرسي تغري لون رشيحة 

البطاطس إىل األزرق 

الداكن، وبياض إىل 

األرجواين، ولون محلول 

 الزبدة وااليثانول إىل عكر

أن تعرض الطالبة نتائج 

التجربة عىل بقية 

 املجموعات يف الفصل

ترسم املعلمة جدول شبيه بذلك الذي 

احتوته ورقة النشاط عىل السبورة وتدون 

 ئج املجموعات عليهنتا

لخيص األفكار الرئيسية 

ملوضوع الدرس بأسلوب 

 الخاص شفهيا
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ث 
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 

 الكثافة:  موضوع الدرس     مثال لحظة موقف تعليمي يف العلوم 

 السادس االبتدايئ: الصف 
 

 التقويم الخربات التعليمية األهداف التعليمية الوقت

  دقائق7

 

مييز بني املواد التي تطفو * 

 . التي ال تطفوواملواد

استخدام حوض من املاء * 

لتحديد األجسام التي تطفو 

 والتي ال تطفو فوق املاء

هل املادة : سؤال شفهي* 

التي بني يديك تطفو يف 

 املاء أو ال ؟

  دقائق15

أن يستنتج الطالب * 

السبب يف الطفو أو 

 االنغامس

قيام الطالب مبالحظة * 

الحجوم والكتل للمواد 

ن سبب الطفو املختلفة وإ

 .ليس كتلة املادة فقط

 تجربة عملية* 

  دقائق15

أن يتوصل الطالب إيل * 

تعريف الكثافة أن يستنتج 

 الطالب قوانني الكثافة

 

قيام الطالب مبالحظة * 

الفرق بني صندوقني من 

الكرات املختلفة يف 

. أحجامها وتركيزها 

 ) .شفافيات(

حل مسائل : واجب منزيل* 

تنقل (افة عىل قانون الكث

 )من الشفافيات

 تلخيص النقاط الرئيسية *  خامتة الدرس *  دقائق8
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ث
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 كيف نصنع مغناطيس؟:   موضوع الدرس  الخامس االبتدايئ: الصف   مثال توضيحي ملوقف تعليمي يف العلوم  

 التقويم األساليب والطرق واألنشطة والوسائل األهداف السلوكية الزمن

تتذكر الطالبات ما تم مناقشة يف الدرس أن - دقائق5
 .السابق

 مناقشة الطالبات فيام أعطي لهم يف الدرس السابق
  كيف نصنع مغناطيسا؟-

 دقيقة13

 أن تستنتج الطالبة ان الكهرباء تساعدنا يف -
عمل املغناطيس الكهربايئ يتمغنط عند مرور 

 تيار يف سلك امللف 
يد أصبح  ان تستنتج الطالبة أن مسامر الحد-

 .مغناطيس
أن تكتشف الطالبة أنم قوة املغناطيس -

 . تزداد بزيادة عدد اللفات 
أن تصل الطالبة إيل أن املغناطيس الكهربايئ -

 .يفقد جذبه عند قطع الكهرباء عنه

 : إتباع أسلوب املناقشة والحوار -1
 كتابة العنوان والتاريخ-
 )خريطة املفاهيم(كتابة أفكار الدرس عىل شكل -
 :طرح بعض األسئلة عىل الطالبات-2
 هل ميكننا جعل مسامر الحديد مغناطيسا بواسطة الكهرباء ؟-
 كيف تزيد من قوة املغناطيس الكهربايئ؟-
 ماذا يحدث عند قطع الكهرباء؟-
 :إجراء بعض األنشطة العملية-
 )بطارية-دبابيس– مسامر –سلك : األدوات ) : (1(نشاط عميل -
 ) بطاريتان-دبابيس– مسامري –سلك طويل : األدوات () : 2(نشاط عميل -
 :مناقشة النتائج-
 . أن الكهرباء تساعدنا يف عمل مغناطيس-أ

 .  أن مسامر الحديد أصبح مغناطيسا-ب
 .املغناطيس الكهربايئ يفقد جذبه عند قطع الكهرباء عنه-ج
 .  تزداد قوة املغناطيس الكهربايئ كلام زادت عدد لفات امللف-د
 . تزداد قوة املغناطيس الكهربايئ كلام زادت عدد البطاريات -ه
 تزداد قوة املغناطيس الكهربايئ كلام زادت عدد لفات امللف وكلام زادت عدد -و

 . البطاريات
 : الوسائل املستخدمة-4
 . توظيف السبورة-
 .  استخدام الشفافيات-

  ارشحي كيف تساعدنا الكهرباء يف عمل املغناطيس-أ
 :ل األولالسؤا-ب

 :أكميل الفراغ
 ....يتمغنط املغناطيس الكهربايئ عند . 1

 .الكهرباء يف امللف
عند قطع الكهرباء عن املغناطيس الكهربايئ . 2

 .خاصية الجذب......
عدد ..... تزداد قوة املغناطيس الكهربايئ بزيادة . 3

 اللفات يف امللف
اريات البط.......تقل قوة املغناطيس الكهربايئ كلام . 4

 .يف الدائرة
 : السؤال الثاين-ج

أرسم دائرة كل نشاط عميل يف دفرت الواجب مع كتابة 
 . املالحظات

  .23أكمل البيانات يف كراسة العميل ص 

البحث عن استخدامات املغناطيس : نشاط منزيل  عمل ملخص رسيع ملحتويات الدرس . أن تلخص الطالبة ما درسته يف الحصة-  دقائق5
  مع كتابة املالحظات الكهريب
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 (Preparation) 
 

 خطة يومية لدرس باللغة اإلنجليزية
  

General Crimes 

0. Finest for the students pronounce the 

words very well and help them remember it 

longer. 

- Nova that for treatment of pronunciation 

problems. 

Revision 

1. I asked the students some question a bout 

the little of last lesson for knows comprehension 

of student to pronounce last new words. 

Steps 

2. I write the new vocabulary on the board. 

-Students listens and repeats after me. 

-I let the student pronounce the words 

individually. 

Production 

3. I read to them the dialogue, which was 

between two people, and pronounce these words. 

(Trouble - interesting - certainly- 

a solitaire). 

Consolidation 
4. Go back to ask the student a bout this 

lesson. 

Home Work 
5. Write the dialogue between patient and 

doctor? 

Aids 6. Book + Picture + B. B. 
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 )التفسري(منوذج لخطة يومية يف 
 

  املادة الحصة الفصل التاريخ

 
الثاين 

 الثانوي
 تفسري الثالثة

أن يفرس املتعلمني اآليات التي ترشح من : أهداف العامة

 .السبورة يف هذا املقطع

 أن يتكلم املتعلمني -1املعلومات ) أ: هداف السلوكيةاأل

 . تعاىل وعظيم قدرتهالـلـهعن شمول علم 

 .أن يعيد املتعلمني رشح وتفسري اآليات: املهارات) ب

أن يصل املتعلمني إىل اإلميان الكامل : االتجاهات) ج

 . وعظيم قدرتهالـلـهبشمول علم 

 ف يف الوجود؟من أعلم من يف الوجود؟ واملترص: التمهيد

 62-60قراءة اآليات من سورة األنعام من اآلية : العرض

وأخذ املفاهيم منها ورشح مفرداتها وتفسريها إجامًال 

 .وتفصيل معانيها عىل حسب أسم اللوحة للمقطع

 .الكتاب+لوحة مكتوب عليها اآليات : الوسيلة

 ينبئكم) ب. الحرج) أ: ما معنى الكلامت اآلتية: التقويم

 .الـلـهثم ردوا إىل ) د. ظهحف) ج

حفظ اآليات مع معاين الكلامت مع : الواجب املنزيل

 .كتابتها

 .تالوة اآليات التي بعد: النشاط املصاحب
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 )التجويد(منوذج لخطة يومية يف 
 

  املادة الفصل الحصة التاريخ

 الثالثة 
ثاين 

 إعدادي
 تجويد

 اإلظهار: موضوع الدرس

 :األهداف السلوكية

يتعرف املتعلمني عىل أحكام النون الساكنة  أن -1

 .والتنوين

 . أن يتعرف املتعلمني فائة أحكام التجويد-2

 . أن نحبب إىل املتعلمني أحكام التجويد-3

 :التمهيد للدرس

  كم أحكام النون الساكنة والتنوين؟-1

  ملاذا نتعلم أحكام النون الساكنة والتنوين؟-2

 ويد؟ ما الهدف من تعلم علم التج-3

 :العرض

 . قيام املدرس برشح أنواع أحكام التجويد-1

 يوجد املدرس أسئلة للمتعلمني عن عدد أحكام -2

 .التجويد

 ما هي أحكام النون الساكنة والتنوين؟ وما هو -3

الحكم األول من هذه األحكام؟ إذاً نكون إىل اآلن قد 

 .استنتجنا درس هذه الحصة

ًظهار لغة واصطالحا يقوم املدرس بكتابة تعريف اإل-4 ً. 

 . كتابة أحرف اإلظهار عىل السبورة من قبل املدرس-5

 قيام املتعلمني بكتابة التعريفات وأحرف اإلظهار من -6

السبورة إىل دفاترهم بعد رشحها وإعطاء أسئلة عليها 

 :امللخص السبوري التايل

 .البيان: اإلظهار لغة

إعطاء كل حرف حقه ومستحقه حروف: ًإصطالحا
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  املادة الفصل الحصة التاريخ

تجمع يف قولك همزة فهاء . أ،ه،ع،ح،غ،خ:  اإلظهار، التايل

 .ثم عني حاء ثم مهملتان ثم عني خاء

 خبري عليم،- منهمر، ع-من آمن، ه-أ: األمثلة

 . عليم خبري-من غل، خ_ ٌ نار حامية، غ- ح

 :التقويم

  كم أحكام النون الساكنة والتنوين؟-1س

 ً عرف اإلظهار لغة واصطالحا؟-2س

  عدد حروف اإلظهار أذكرها؟ كم-3س

 

 منوذج لخطة يومية يف اللغة العربية

 موضوع الدرس وطريقة تدريسه املادة الفصل الحصة التاريخ

 نحو ب/6 األوىل 

 كان وأخواتها: املوضوع

أن تعرف الطالب التغري الذي يطرأ عىل االسم ) 1: األهداف

 .إذا سبقته كان وأخواتها

 .لدى الطالبزيادة الرثوة اللغوية ) 2

 ).أنواع الخرب(مراجعة الدرس السابق : التمهيد

  إىل كم ينقسم الخرب مع التمثيل لكل قسم؟-

 :كتابة األمثلة عىل السبورة: العرض

 . كان السحاب منترشاً-السحاب منترش

 . أصبحت الشمس محتجبة-السحاب محتجبة

كان وأخواتها من العوامل الناسخة وهي أفعال، خرب هذه 

 .كان، أصبح، ظل،أمىس: ال معايناألفع

 .السبورة، طباشري ملونة: الوسيلة

 أذكر أخوان كان وادخلها يف مجلة؟: التقويم

 ؟221حل أسئلة الكتاب ص: الواجب
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 )نحو(الخطة اليومية 

 املوضوع املادةالفصلالحصةالتاريخ

السادس األوىل 
لغة 

عربية 
 )نحو(

 :نصب املضارع الصحيح اآلخر: املوضوع
 ). الم التعليل- يك- لن-أن(

 :األهداف السلوكية
 . أن يعدد املتعلمني أدوات نصب الفعل املضارع بعد الرشح-1
 . أن يبني املتعلمني متى ينصب الفعل املضارع-2
 . أن يضع املتعلم أمثلة للدرس-3
 . أن يحل املتعلمني تدريبات الدرس تحت إرشاف املعلم-4

 : التدريسإسرتاتيجية
 لوحة مكتوب عليها القاعدة بخط جميل- الطباشري امللونة-الوسائل
 .وملون

 :الطريقة
 .الحوار واملناقشة والرشح

 :خطوات سري الدرس
 ).3،5(من : التمهيد

  إىل كم ينقسم الفعل؟-1
  متى يرفع الفعل املضارع؟-2
  ما عالمة رفع املضارع؟-3

 ).ًتقريبا/ د25: (العرض
ثم كتابة األمثلة الخاصة بالدرس ثم. بورةأقوم بكتابة العنوان عىل الس

أقوم بالرشح بحيث يشارك املتعلمني يف استخالص القاعدة من خالل
 .رشح األمثلة

 ).ًتقريبا/د10: (التقويم
 . اذكر أدوات نصب الفعل املضارع-1
 . متى ينصب الفعل املضارع-2
 . ما عالمة نصب الفعل املضارع الصحيح اآلخر-3
 . الخاصة بالدرس حل التدريبات-4

 :الواجب
 .66،67ص  -1،2،3،4حل التدريبات الخاصة بالدرس رقم 
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 خطة يومية لتدريس النصوص األدبية

 :النصوص الصف الشعبة     :اليوم

 :الحصة) عنوان النص(     : التاريخ

 :أهداف التدريس

 :األهداف العامة

امل وعمق الفكرة كتذوق الج-يختار منها املدرس ما يتجاوب مع موضوع الدرس 

 ...وخصب الخيال واملتعة النفسية وزيادة الرثوة اللفظية،

 ):التدريسية (الخاصة

سالمة النطق ودقته، وضبط الحركات والسكنات، والقراءة التعبريية املصورة للمعنى، 

ألفاظه وتراكيبه ومعناه العام، والفوائد العملية منه، ونبذة عن حياة الكاتب، -وفهم املعنى

 .فيظ القصيدة داخل الصف، أو إرشادهم إىل كيفية الحفظ خارجهوتح

 :وسائل اإليضاح

 -الكتاب املقرر، أو النصوص املختارة املطبوعة أو املكتوبة عىل السبورة، صورة الكتاب

ًشاعرا أو ناثرا، ويش  من إنتاجه، كيفية تنظيم السبورة وكتابة األلفاظ الصعبة والرتاكيب ءً

 .عليهاالغامضة ومعانيها 

 :خطوات الدرس

 : التمهيد املقدمة-1

ثم خالصة موجزة عن فكرة النص، . نبذة عن كاتب النص وحياته وإنتاجه وبيئته

 .ثم تحديد موضوع الدرس والصفحة. وعرض بعض الوسائل لإليضاح كصورته أو مؤلفاته

 :  قراءة املدرس النموذجية-2

 : ... التمهيد لها

 .ينها الستةطبيعة القراءة الجيدة مبواز
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 : قراءة الطالب الصامتة-3

 :...التمهيد لها

 . ورقابة املدرس وهيمنته-طبيعة القراءة الصامتة

 : للفوقة- قراءة الطالب الجهرية األوىل-4

 . قواعد تصحيح األخطاء، وآدابها-مقدار املقروء لكل طالب

 : الرشح-5

 معنى كل -املحسنات اللفظية األلفاظ الصعبة والرتاكيب املعقدة واملعاين البعيدة و

 . اإلفادة من دفاتر املعاين واملعاجم والسبورة يف الرشح- وسائل الرشح-بيت

 : قراءة الطالب الجهرية بالتتابع-6

 .من غري رشح

 :  الخامتة-7

 .املعنى العام وخالصة فكرة النص/ أ

 .األسئلة االختيارية والتذوقية/ ب

 :وعتحديد الفوائد العملية من املوض/ ج

 ..  يف حقل العقيدة أو الخلق أو االجتامع، 

 : تحديد الجزء املحفوظ يف للدرس القادم/ د

 .وإن تيرس الوقت للتحفيظ داخل الصف فال بأس. مع التوصيات يف اإللقاء واملعنى

 :املصاعب املحتملة

 ).كام يتوقعها، يف حقل القراءة الجيدة وسالمة الفهم ودقة الضبط(
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 )بالطريقة االستقرائية(اعد خطة تدريس القو

 :الصف والشعبة   :املوضوع   : اليوم

    : الحصة   :التاريخ

 :أهداف التدريس
 )أهداف اللغة العربية (-العامة

 )وسهولة تطبيقها: فهم القاعدة بدقائقها (-الخاصة

 :وسائل اإليضاح
 امللخص السبوري وحسن تنظيم السبورة

ة يف الجهة العليا اليمنى، فتخطيط القاعدة يف مكان بكتابة األمثلة أو القطعة األدبي

مناسب ويفضل عدم كتابة نص القاعدة، ثم تخطيط مناذج لحلول التامرين، بعد الفراغ من 

 .تدريس املوضوع ومحوه

 :خطوات التدريس
 :  التمهيد واملقدمة-1

 ).يكتب نصها(

 :  عرض املوضوع-2

 ).يكتب نص األمثلة أو القطعة األدبية(

 :الربط واملوازنة -3

 ).تكتب مراحلها(

 : التعميم واستقرار القاعدة-4

 ).تكتب كيفية الوصول إليها، مع نصها كام يكتب نص تخطيطها(

 : التطبيق-5

 .مناذج األسئلة التلخيصية واالختيارية الشفوية/ أ

 ).يكتب نصها. (التي تتناول جوانب القاعدة
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 . تخطيط لحلول كل مترين/ ب

وما يريده التمرين، مع رضورة كتابة منوذج أو منوذجني من جمل مبا يتناسب 

 ).واألفضل حلها جميعها. (التمرين

 : تحديد الواجب املنزيل

 .مبراجعة املوضوع وإتقان فهمه، وإكامل ما تبقى من الحلول يف التامرين النحوية

 : ات الخاصةظاملالح

 ).يسرتجعها املدرس بعد الدرس خارج قاعة الفصل(

 القاعدة وفائدتها، ويحسن اإلفادة منها يف الدروس القادمة أو يف الحياة بصحة

 .العملية يف حقيل الكالم والكتابة

 تحديد الواجب املنزيل -1
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 )بالطريقة االستنتاجية(خطة تدريس القواعد 

 :الصف والشعبة      : اليوم

  : الحصة   : املوضوع  :لتاريخا

 :أهداف التدريس

 مع التأكيد عىل فهم القواعد وتحليلها، واإلكثار من رضب -تقرائيةعىل الطريقة االس

 .األمثلة عليها

 : وسائل اإليضاح

التأكيد عىل رضورة تنظيم السبورة بدقة والعرض املمتع، يك ال تتداخل القواعد مع 

 .بعضها، ويحول هذا التداخل دون الفهم الرسيع السليم

 :خطوات التدريس

 : كل من املراحل اآلتيةتكتب تفاصيل الدرس أمام

 .  التمهيد واملقدمة-1

 ).ًنصا( عرض القاعدة -2

 . التعميم وتفصيل القاعدة-3

 ).مع التخطيط لكل مترين وحل منوذج منه أو جميعه: ( التطبيق وحل التامرين-4

 . تحديد الواجب املنزيل-5
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 )تاريخ(منوذج لخطة يومية 

 البدو: املوضوعاملادةالفصلالحصةالتاريخ

 

تاريخ الثامنالثانية

 "خصائص حياة البدو"

 .تعريف الطالب بخصائص حياة البدو بشكل عام: لهدف العاما

 )التدريسية: (األهداف التعليمية

أن يعدد الطالب أهم خصائص البدو مثل النظام القبيل:  معلومات-أ

 .وما يتفرع عنه

 بعض أن يتذكر الطالب أسباب الحروب التي كانت نشب بني-

 .القبائل

أن يالحظ الطالب كيف كانت عالقة الفرد بقبيلة:  مهارات-ب

 .وعشريته

أن يعتز الطالب بصفات العرب الحميدة مثل الوفاء:  اتجاهات-ج

 .والكرم ونجدة امللهوف

 : من بعض الصور مثل-الكتاب املدريس: الوسائل

الرجل الخيام و-3.  الحروب بني القبائل-2.  الصحراء والجامل-1

 . املراعي واألغنام-البدوي واملرأة البدوية 

 :طرح بعض األسئلة ومناقشتها مع الطالب مثل: التمهيد

 ما أسم الشخص املسئول عن القبيلة؟ وكيف كان هو الشخص-1

 يرأس القبيلة هل بالوراثة أم بالشورى؟

  ما هي صفات أشجع رجال القبيلة؟-2

تي كان يتصف بها معظم أفراد ما هي العادات السيئة بنظرك وال-3

 القبيلة؟

 : العرض

ثم كتابة أفكار الدرس يف الجانب األمين. أقوم بكتابة العنوان والتاريخ

بعد كتابة الطالب. من السبورة بعد أن أقسمها نصفني بطريقة مرتبة

ألفكار الدرس وإقفالهم للدفاتر نقوم أنا بطرح األسئلة التمهيدية

 . باإلجابة عليهاًواشرتاك الطالب جميعا
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ث
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 البدو: املوضوعاملادةالفصلالحصةالتاريخ

 :ه النقاط التاليةحأقوم بالرشح موض

تعريف الطالب كيف كانت عالقة الفرد.  معنى القبيلة وكيف نشأت-

بقبيلته وعالقة القبيلة بالقبائل األخرى العادات والتقاليد الحسنة

 .والسيئة

 . والواجب املنزيل- كتابة امللخص السبوري-بعد مناقشة الدرس

 :األفكار

 .نظام القبيل ال-1

 . عالقة الفرد بقبيلته-2

 . عالقة القبائل مع بعضها-3

 . العادات والتقاليد البدوية-4

 :امللخص السبوري

 كانت كل قبيلة وحدة متامسكة ال ترتبط باألرض ألنها تعيش عىل-1

التنقل يربط أفرادها مع بعضهم برابطة الدم ويرأس كل قبيلة شيخ

 .نفوذه كبري وكلمة مطاعة

ً الحكم داخل القبيلة وراثيا إذا توافرت فيه الصفات املطلوبة من-2

 .شجاعة وكرم وعدل وحكمة

 أفراد القبيلة متساوين من حيث املبدأ ولكن من حيث املكانة-3

 .ًفتخلف تبعا ملا يتحلون به من صفات

 تقوم العالقات بني القبائل بعضها بعض عىل أساس صالت القرىب-4

 . واحد أو عىل أساس األخالقأو انتامئها لسبب

 . تقوم الحروب بني القبائل ألسباب معيشية أو عصبية أو ثأرات-5

 من العادات والتقاليد البدوية الغزو حيث كانت تغري قبيلة عىل-6

قبيلة أخرى بدافع عداوة أو كونها أضعف منها كام كان للمجتمع

 .ميةمساوئ منها رشب الخمر ولعب امليرس ووأد البنات والح

 من العادات الحميدة التي كان يتصف بها البدو العرب قبل-7

اإلسالم الكرم، الوفاء، نجدة املستغيث، الحفاظ عىل العرض عىل خري

 .القبيلة ووحدتها
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ث 
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 البدو: املوضوعاملادةالفصلالحصةالتاريخ

 :التقويم

  ما هام سباب عدم استقرار البدو يف أرض واحدة؟-1

  كيف كان الحكم يف القبيلة؟ وما هي صفات الحاكم؟-2

 ت العالقات بني أفراد القبيلة الواحدة؟ كيف كان-3

  ما هي أسباب الحروب التي كانت تنشأ بني القبائل؟-4

 عدد بعض الصفات الحسنة والصفات السيئة للبدو العرب قبل-5

 اإلسالم؟

 1،2،3رقم 30حل مترينات الكتاب املدريس ص: الواجب

 بعد رشح الدرس تناقش أسئلة التقويم مع الطالب-1: مالحظة

 .عرفة ما مدى فهمهم للدرسمل

 . أسئلة الواجب تكون شاملة ألسئلة التقويم-2
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ث
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 

 )الجغرافيا(منوذج لدرس يف مادة 

 الزراعة يف الجمهورية اليمنية: املوضوع    جغرافيا  :املادة

 :الحصة  ه-م: التاريخ   الرابع  :الصف
 

 أهداف الدرس
 :)السلوكية(األهداف املعرفية 

 .علمني أهمية الزراعة يف بناء اقتصاد الوطن أن يوضح املت-1

 . أن يسمي املتعلمني أنواع الزراعة يف اليمن-2

 . أن يعدد املتعلمني أهم املواسم الزراعية ومواسم سقوط األمطار-3

 . أن مييز املتعلمني بني أنواع اإلنتاج الزراعي-4

 . أن يحدد املتعلمني أهم املحاصيل الزراعية-5

 

 :ئيةاألهداف األدا
 .أن يرسم املتعلمني بعض صور اآلالت الزراعية التي يستخدمها الفالح* 

 .أن يقوم املتعلمني بزراعة بعض املحاصيل يف فناء املدرسة* 

 :األهداف الوجدانية
 . أن يقدر املتعلمني الدور الذي يقوم به الفالح اليمني-1

 .السنني أن يعتز املتعلمني بوطنهم الذي عرف الزراعة منذ آالف -2

 . أن يقدر املتعلمني الدور الذي تقوم به الدولة يف النهوض بالزراعة يف اليمن-3

 :الوسائل التعليمية
استخدام خريطة الجمهورية اليمنية لتوزيع املناطق الزراعية عليها، وكذلك أهم * 

 .الغالت الزراعية ومناطق إنتاجها

 .خريطة توضح أهم الوديان يف اليمن* 
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ث 
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 .وم توضح النشاط الزراعيصورة ورس* 

 .الصور املوجودة يف الكتاب املدريس املقرر* 

 .قيام املتعلمني بزيارة املناطق الزراعية املجاورة للمدرسة تحت إرشاف مدرسهم* 

 :طريقة السري يف الدرس

 :أقوم بطرح بعض األسئلة التمهيدية للدرس مثل* 

  أذكر أنواع املحاصيل املوجودة يف قريتك؟-1

 يف يجمع الفالح املحصول؟ ك-2

  ما أهمية الزراعة؟-3

ومن مناقشتي مع املتعلمني نستنتج عنوان الدرس وهو الزراعة يف الجمهورية * 

 .اليمنية

ًثم أقوم بعد ذلك برشح للدرس موضحا للمتعلمني أهم الغالت الزراعية ومواسم * 

 :ستعانة مبا يأيتالزراعة واآلالت املستخدمة يف الزراعة ونظام الري عن طريق اال

 . الرسوم والصور-1

 .ً خريطة لليمن موضحا عليها أهم الوديان ومناطق الزراعة-2

ثم أستنتج من مناقشتي للمتعلمني مدى كفاية املحصوالت الزراعية لحاجات * 

 .السكان

 .ثم أطلب من املتعلمني فتح الكتاب املقرر عىل موضوع الدرس لقراءته* 

 :النشاط املقرتح

 . عينات من محاصيل اليمن الزراعيةجمع* 

 .جمع الصور والرسوم التي توضح طرق الزراعة وآالتها* 

 .مامرسة بعض العمليات الزراعية املبسطة داخل املدرسة* 
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ث
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 :التلخيص السبوري

 .الزراعة من أهم األعامل التي يشتغل بها السكان* 

 . الخرضاوات والفواكهة-طن  الق- الذرة -النب : أهم املحصوالت الزراعية يف اليمن* 

 .تعتمد الزراعة عىل مياه األمطار الصيفية* 

 .يفرح الفالح مبوسم الحصاد* 

 .قيام بعض الصناعات عىل املحاصيل الزراعية* 

 :التقويم

 ما واجب الفالح املسلم بعد جمع محصول زراعته؟* 

 .أذكر ما تعرفه عن جهود الدولة لزيادة اإلنتاج الزراعي* 

 ..................... الزراعة باملواد الخام الالزمة للصناعة مثل متدنا* 

 .....................................تسقط األمطار يف اليمن يف فصل * 
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ث 
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 منوذج لخطة تدريس يومية
 )املوضوع، الفصل، الحصة، زمن الحصة إلخ (  البيانات األساسية

 دليل الرحالت :موضوع الدرس
 

 الزمن األهداف املحتوى اإلجراءات واألنشطة الوسائل التقويم اتاملالحظ

عريف دليل الرحالت 

 لخطوط الطريان؟

الكتيبات ودليل 

الرحالت لخطوط 

 الطريان

أسأل الطالبات عن الكتيبات

بوالنرشات املوجودة يف مكات

 السفريات

دليل الرحالت دليل سنوي يصدر عن

 رشكة ريد بربيطانيا

أن يعرف الطالبة دليل الرحالت

 .لخطوط الطريان
  دقائق5

احسبي فارق التوقيت  -

 - والبهاما؟ GMTبني 

احسبي فارق التوقيت 

 بني بلغاريا والربازيل؟

 السبورة

 دليل الرحالت

أسأل الطالبات عام تعرفه عن

 .GMTعاملي وتوقيت التوقيت ال

أكتب بعض األمثلة عىل السبورة

 .وأقوم برشحها

فارق الوقت بني: التوقيت العاملي

 GMTجميع دول العامل وتوقيت 

أن تستخدم الطالبة الدليل لحساب

 .فارق التوقيت العاملي
 دقائق10

 

 

 

 

أخذ الطالبات

إىل مصادر 

التعلم 

واستخدام 

االنرتنت 

للدخول عىل 

.IATAموقع 

عددي أنواع األعضاء يف 

IATA؟ 

لوحة كتب عليها أنواع 

األعضاء ثم إعدادها من 

 بل أحد الطالباتق

أسأل الطالبات عن أنواع العضوية يف

الجمعيات التي ينتسنب إليها ومن

خالل املناقشة يتم توضيح أنواع

 IATAالعضوية يف 

أسأل الطالبات عمن تستطيع أن

 .تعدد أنواع العضوية

فعالون يف هيئة :IATAأعضاء 

 التجارة وتنسيق األسعار

طأعضاء فعالون يف هيئة التجارة فق

 أعضاء مزاملون

أن تعدد الطالبة أنواع العضوية يف

IATA. 
  دقائق3
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ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 الزمن األهداف املحتوى اإلجراءات واألنشطة الوسائل التقويم اتاملالحظ

وضحي سبب تنوع 

 ؟IATAالعضوية يف 
 السبورة

أسأل الطالبات عن سبب تنوع

 .IATAالعضوية يف 

الفعالون أعضاء دوليون ملتزمون

 واملزاملون أعضاءIATAبقوانني 

IATAمحليون يستفيدون من قوانني 

ب تنوعأن توضح الطالبة سب

 .IATAالعضوية يف 
 دقيقتان

عيني أسامء بعض 

خطوط الطريان ذات 

عضوية مزاملة وأخرى 

 .فعالة؟

الكتاب + السبورة 

 .املدريس

أسأل الطالبات باستخراج ثالثة أمثلة

لكل نوع من األعضاء من الكتاب ثم

قيام بعض الطالبات لكتابتها عىل

 السبورة

.جويأعضاء املنظمة العاملية للنقل ال

 

أن تعني الطالبة عضوية بعض

 .خطوط الطريان من خالل الدليل

  دقائق5

 

 

استخدمي الكتاب 

املدريس يف تحديد 

:عناوين الرشكات التالية

ABX Air Inc/ ADA Air

الكتاب + السبورة 

 املدريس

أكتب بعض خطوط الطريان عىل

السبورة وأسأل الطالبات أن تستخرج

 .ب املدريسعناوينها باستخدام الكتا

قامئة بأسامء خطوط الطريان

وعناوين املكاتب الرئيسية وهواتفها

ورموزها الثنائية والرمز الرقمي

 .والعضوية

أن تستخدم الطالبة الدليل يف تحديد

 .عناوين بعض خطوط الطريان

  دقائق5

 

 

 

 

استخرجي أرقام هواتف 

: الرشكات التالية

AXES(VX)/ Air 

AFRIQUE(RK)؟ 

الكتاب + السبورة 

 املدريس

أسأل الطالبات باستخراج أرقام

هواتف بعض خطوط الطريان من

الكتاب املدريس ثم قيام بعض

 .الطالبات وكتابتها عىل السبورة

قامئة تحتوي عىل أرقام هواتف

خطوط الطريان يف أمريكا وكندا

 .واملكسيك

أن تستخرج الطالبة من الدليل أرقام

 .كيةهواتف خطوط الطريان األمري

5 

 دقائق



 مهارات التخطيط لعملية التدريس
 
 

 134

ث 
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ثال
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ـل
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لف
 ا

 الزمن األهداف املحتوى اإلجراءات واألنشطة الوسائل التقويم اتاملالحظ

 

حددي أسامء رشكات 

الطريان التي رموزها 

: الرقمية التالية

 ؟140/200

الكتاب + السبورة

 املدريس

أكتب عىل السبورة بعض الرموز

الرقمية وأسأل الطالبات استخراج

الرشكات التابعة لهذه الرموز

باستخدام الكتاب املدريس ثم قيام

بعض الطالبات لكتابتها عىل السبورة

لرموز الرقمية هي أرقام ثالثيةا

تستخدم عند طباعة املستندات،

 .التذاكر وغريها

أن تحدد الطالبة الرمز الرقمي من

 .خالل دليل الرحالت
  دقائق5

 
: ميزي بني الرموز التالية

GB/001؟ 

الكتاب + السبورة

 املدريس

أكتب بعض الرموز الرقمية وبعض

الرموز الثنائية وأسال الطالبات

 .ييز بينهاالتم

الرموز الرقمية ثالثية والرموز الثنائية

 .هي حرفان لرشكات الطريان

أن متيز الطالبة بني الرمز الرقمي

 .والرمز الثنايئ
  دقائق5

 

من تستطيع أن تقدم لنا

النقاط األساسية يف درس

 اليوم؟

 الكراسة+ السبورة 

أسأل الطالبات مجموعة من األسئلة

 األسئلة عىلاملتنوعة ثم أكتب بعض

السبورة والطلب من الطالبات

كتابتها يف الدفرت وحل بعض متارين

 .الكراسة

أنواع/التوقيت العاملي/دليل الرحالت

أسباب تنوع/األعضاء

الرموز/خطوط الطريان/العضوية

 .الرموز الرقمية/الثنائية

أن تلخص إحدى الطالبات ما تم

 .رشحه يف الدرس
  دقائق5
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ث
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 

 ريس يومية منوذج لخطة تد

 ) املوضوع، الفصل، الحصة، زمن الحصة إلخ (   البيانات األساسية

 التسويق: التوزيع املقرر: موضوع الدرس
 

 التقويماألساليب واألنشطة التعليمية املقرتحة األهداف السلوكية الزمن

 أن تعرف الطالبة    دقائق5

.املقصود بقناة التوزيع

ات استخدام املناقشة مع الطالب

الستنتاج التعريف، مع استخدام 

 . السبورة للتوضيح

 عريف قناة التوزيع؟ : س

 أن تقارن الطالبة   دقيقة10

بني الوسطاء التجار 

 .وغري التجار

 يتم توضيح دور الوسطاء عن 

طريق عمل مقارنة فيام بينهم مع 

 . استخدام األمثلة التوضيحية

قارين بني الوسطاء التجار : س

 جار؟وغري الت

أن توضح الطالبة  دقيقة20

قنوات توزيع السلع 

.االستهالكية والصناعية

يتم استعراض أنواع قنوات التوزيع

عىل شكل مخطط يوضح الطريق التي

تتبعه السلعة سواء استهالكية أو 

 .صناعية

ًارسمي شكالً تخطيطيا : س

يوضح أنواع قنوات التوزيع 

 للسلع االستهالكية؟

 ترشح الطالبة أن دقائق10

 .وظائف الوسيط

 توضيح األنشطة التي يقوم بها

الوسيط لتوصيل السلعة للمستهلك 

 .بسهولة ويرس

 عددي وظائف الوسيط؟: س

أن تلخص الطالبة ما  دقائق5

 .سبق رشحه

 من خالل طرح األسئلة املختلفة

 .املتعلقة بالدرس

 املتابعة والتعليق عىل

.لةإجابات الطالبات عىل األسئ

  عريف قناة التوزيع؟ : 1س .وظيفة منزلية 

قارين بني الوسطاء التجار: 2س

 وغري التجار؟

عددي وظائف الوسيط؟: 3س
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ـل
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لف
 ا

 ج

 لتحضري درس يف الحاسب اآليل

 Windows Explorer -1 برنامج املستكشف -:املوضوع 

  الشعبة- اليوم الحصة -: البيانات األساسية

 التقويم الزمن طة و الوسائلاألساليب و األنش األهداف

أن تناقش الطالبة 

أهمية برنامج 

.املستكشف و فائدته

تقسيم الطالبات إىل مجموعات لإلجابة عىل األسئلة

 :التالية

ما هو الربنامج الذي سيمكنك من عمل كل املهام* 

  ) :My Computerالتي يعملها ( التالية 

 .معرفة محتوى قرصك املرن

 .نتهيئة قرصك املر

ميكنك من إرجاع ملفاتك التي تم حذفها من القرص

 .الصلب

 ما هي املهام األخرى التي يؤديها الربنامج؟* 

مناقشة الطالبات يف األسئلة السابقة مع االستعانة مبلف

 .Microsoft PowerPointمصمم باستخدام برنامج 

12 

أن تستنتج الطالبة 

طريقة تشغيل برنامج 

 .املستكشف

عن طريق التدريب تستنتج الطالبات طريقة تشغيل

 .برنامج املستكشف
3 

أن تتعرف الطالبة عىل

الشاشة الرئيسية 

 .للمستكشف

 .رشح أجزاء نافذة املستكشف 

 ان و املعلومات؟ما فائدة رشيطي العنو: س
10 

أن تكتسب الطالبة 

مهارة التحكم يف نافذة

 .املستكشف

تكليف الطالبات بإخفاء و إظهار رشيط قيايس* 

Standard Buttons رشيط املعلومات ،Status barورشيط 

  .Address Barالعنوان 

10 

أن متيز الطالبة بني 

 .املجلد و امللف

-ى امللف و املجلد القيام مبوقف متثييل لتوضيح معن

 –) موضح يف الخلف (

كيف تتكون لدينا ملفات؟ اذكري أسامء بعض الربامج* 

 التي تنتج ملفات عند استخدامها؟ 

15 

ما فائدة برنامج: س

 املستكشف؟

اخفي رشيط: س

 املعلومات؟

لقي رشيطاغ: س

Folderيف النافذة 

 اليرسى ثم أظهريه؟

اذكري محركات: س

األقراص املوجودة يف

 جهاز الحاسوب؟

استعريض محتوى: س

 القرص الصلب؟

ما الفرق بني امللف: س

 و املجلد؟

ما هو شكل رمز: س

املجلد يف هذا الربنامج؟ 

كيف نفرق بني: س

ملفات التطبيقات

 املختلفة؟

فاذكري أسم مل: س

 Myتابع ملجلد 

Documents؟ ما نوع

 هذا امللف؟ 
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ث
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 التقويم الزمن شطة و الوسائلاألساليب و األن األهداف

أن تكتسب الطالبة 

مهارة استعراض 

محتوى املجلدات و 

 .محركات األقراص

من خالل التدريب تكتسب الطالبات مهارة استعراض

 .ت األقراصمحتوى املجلدات و محركا

كيف ميكنك معرفة ما بداخل قرصك املرن أو محتوى

 أحد املجلدات املوجودة يف القرص الصلب؟

 ؟C:\Windowsاذكري اسم مجلد و ملف تابعني ملجلد 

10 

أن تتوصل الطالبة إىل 

طريقة عرض الرموز 

يف النافذة اليمنى 

ملجلد معني بطرق 

 .مختلفة

إعطاء الطالبات طريقة واحدة لعرض الرموز يف النافذة

اليمنى ملجلد معني ثم ترك املجال أمام الطالبات للتوصل

 .للطرق األخرى 

 Large icon , Smallما الفرق بني طرق العرض املختلفة 

icon , List , Details؟  

10 

أن تكتشف الطالبة 

طرق ترتيب رموز 

مجلد معني يف النافذة 

 .اليمنى

عن طريق التدريب تكتشف الطالبات طرق ترتيب

االسم، النوع، الحجم و: الرموز ملجلد معني ب " فرز"

 . التاريخ

ًتكليف الطالبات بفرز رموز مجلد معني تصاعديا ثم

 ًتنازليا

15 

أن تتعرف الطالبة عىل

 خصائص األقراص

 تكليف الطالبات بالتعرف عىل خصائص األقراص و-

  .Labelsتغيري أسامئها 

 ماذا يعني اللون األزرق؟ و ماذا يعني اللون األرجواين؟-

  ما هي الرموز التي نتجنبها عند تسمية القرص؟-

5 

كم عدد امللفات و: س

املجلدات التي يحتويها

 ؟My Documentsمجلد 

كيف ميكنك رؤية: س

املجلدات و امللفات

الصلب والتابعة للقرص 

الغري ظاهرة عىل

الشاشة يف النافذة

 اليرسى؟

مالفرق بني طريقة: س

"تفاصيل"عرض الرموز 

detailsو طرق العرض 

 األخرى؟

رتبي ملفات قرصك: س

ًاملرن ترتيبا تصاعديا ً

 حسب اإلسم؟

ماذا يفيدنا ترتيب: س

 امللفات؟

مالحظة الطالبات و

 متابعة أعاملهن

تصحيح األخطاء بشكل

 دي أو جامعيفر

 

 :املالحظات
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ث 
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 :مترين عميل ختامي
 . ثم اظهريه standard button اخفي رشيط قيايس -1

 . ثم اظهريهام Status bar و رشيط املعلومات address bar اخفي رشيط العنوان -2

 .C:\windows تابع ملجلد folder اذكري اسم مجلد -3

 .C:\windows اذكري اسم ملف تابع ملجلد -4

 : بالطرق التاليةC:\Mydocuments اعريض محتويات املسار -5

 .details تفاصيلLarge icon *ة رموز كبري* 

   حسب \:C رتبي مجلدات و ملفات القرص الصلب -6

 ً تنازليا sizeالحجم * 

 .ً تصاعديا typeالنوع *

متثل طالبة دور بائع ألدوات القرطاسية و الحاسوبية، و تؤدي : موقف متثييل

 .طالبة أخرى دور املشرتي

لحاسوبية غري منظم و األدوات كلها محل بيع أدوات القرطاسية وا: املشهد األول

مخلوطة مع بعض، و البائع ال يتمكن من الحصول عىل أي أداة مطلوبة بسهولة، كام 

  .إنه ال يستطيع معرفة املخزون املتبقي منها

املحل منظم و توجد به عدد من الخزائن منها خزانتان واحدة : املشهد الثاين

كال الخزانتان تحتوي عىل أدراج ويف كل لحاسوبية وألدوات القرطاسية و الثانية لألدوات ا

 .عىل كل خزانة و درج ملصق يبني محتواهاو. درج األدوات 

تطلب املعلمة من إحدى الطالبات رشح املوقف التمثييل ثم تعقب املعلمة عىل 

الرشح و تعرف الطالبات مبعنى املجلد و امللف و الفرق بينهام، حيث أن املحل ميثل 

متثل خزانة متثل مجلد فرعي من املحل وكل ، و)للقرص الصلب مثالً(رئييس  الاملجلد

األدراج مجلدات فرعية من الخزائن بينام متثل األدوات امللفات التي تحتوي عليها 

 .األدراج
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ث
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 منوذج لتحضري درس يف الحاسب اآليل

 Windows Explorer -2 برنامج املستكشف -:املوضوع 

  الشعبة-يوم الحصة  ال-: البيانات األساسية
 

 :تهيئة

 .مراجعة ما تم تعلمه يف الدرس السابق عن امللف و املجلد* 

 يف جهاز حاسوب واحد و كل أخويهاعرض ملشكلة الطالبة منال و التي تشرتك مع * 

 .واحد منهم يستخدم تطبيقات حاسوبية منوعة 

 كل واحد  ماهي أفضل طريقة لتنظيم ملفاتهم جميعا يف القرص الصلب ليحصل-

منهم عىل ملفاته الخاصة به برسعة و يرس و للمحافظة عىل امللفات من العمليات التالية 

 .االسم تغيري - النسخ- النقل - الحذف -: الغري مقصودة 

، املرباة ملفات Wordمتثل األقالم ملفات:  توضيح املشكلة السابقة باملثال التايل-

PowerPointو ميكن أن نضع . لتي قامت منال بإنشائها مع إخوتها و املساطر ملفات الرسام ا

األفضل وضعها يف خزانة و) متثل القرص الصلب(علبة واحدة كلها يف " امللفات"هذه األدوات 

بثالثة أدراج، لكل واحد منهم درج يضع فيه ملفاته إذ متثل الخزانة القرص الصلب و األدراج 

 .مجلدات فرعية منها 
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ث 
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 

 التقويم الزمن ليب و األنشطة و الوسائلاألسا األهداف

أن تكتسب الطالبة مهارة إنشاء 

 .املجلدات

- موضح يف الخلف–أداء موقف متثييل 

تتعرف من خالله الطالبة عىل املجلدات و

املجلدات الفرعية و أهمية استخدامها يف

 .الحياة العملية

تكليف الطالبات بإنشاء مجلدات و مجلدات

 . إرشاد من املعلمةفرعية بتوجيه و

20 

أن تكتسب الطالبة مهارة تحديد

 .املجلدات و امللفات

مجلد أو ملف *تكليف الطالبات بتحديد 

متجاورة: و ملفات عدة مجلدات أ *واحد  

جميع امللفات و املجلدات *أو غري متجاورة 

 إلغاء التحديد* يف النافذة اليمنى 

10 

أن تستنتج الطالبة طريقة نسخ 

 .املجلدات أو امللفات

باستخدام معرفتك السابقة لنسخ النصوص يف

 قومي بنسخ امللفات وWordبرنامج 

 .املجلدات

امللفاتكيف ميكنك نسخ املجلدات و : س

 بطريقة أخرى؟

10 

أن تكتسب الطالبة مهارة نقل 

 .املجلدات أو امللفات
 5 .تكليف الطالبة بنقل املجلدات أو امللفات

بة مهارة تغيري أن تكتسب الطال

 .امللفاتأسامء املجلدات و

يطلب من الطالبات تغيري أسامء امللفات و

 .املجلدات بطرق مختلفة
5 

ريقة حذفأن تستنتج الطالبة ط

 .املجلدات أو امللفات

ترك املجال أمام الطالبة الستنتاج طريقة

 .حذف املجلدات أو امللفات بطرق مختلفة
10 

كيف ننشئ مجلد: س

فرعي ملجلد معني

 بطريقة أخرى؟

هي الرموز التي ما: س

يجب تجنبها عند

 تسمية املجلد؟

بعد إنشاء مجلد: س

فرعي ملجلد ما، ما هي

العالمة التي تظهر أمام

 هذا املجلد؟

ملاذا نقوم بتحديد: س

 امللف أو املجلد؟

مافائدة تحديد: س

 أوعدة ملفات

 مجلدات؟

غريي أسامء: س

امللفات واملجلدات

 بطريقة أخرى؟

لفرق بني اما: س

عمليتي نقل و نسخ

 امللفات و املجلدات؟

احذيف املجلدات: س

وامللفات بطريقة

 أخرى؟
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ث
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 التقويم الزمن ليب و األنشطة و الوسائلاألسا األهداف

أن تكتسب الطالبة مهارة إعادة 

 .امللفات و املجلدات املحذوفة

إذا كان( إعطاء مثال عىل سلة املحذوفات -

لديك ورقة ال تريديها، فإنك ستلقيها يف

لكن لو اكتشفت بعد فرتة بأنكالسلة، و 

بأمس الحاجة لها فإنك بالتأكيد ستقومني

و لكن إذا قمت بإفراغ. بأخذها من السلة

محتوى السلة يف سلة البلدية، فهل ستتمكنني

 ).من اسرتجاع أي ورقة أخرى تحتاجينها ؟ 

 تكليف الطالبات باستعادة امللفات و-

املجلدات املحذوفة من القرص الصلب

Recycle Bin" سلة املحذوفات"تخدام باس

 .بتوجيه و إرشاد من املعلمة

5 

أن تطبق الطالبة : الخامتة

 .ةاملهارات السابق
 10 . أداء مترين يضم جميع املهارات السابقة

هل ميكن استعادة : س

امللفات املحذوفة من 

 القرص املرن؟

كيف ميكن إفراغ : س

محتوى سلة املحذوفات

Recycle Bin؟ 

مالحظة الطالبات، 

متابعة أعاملهن و 

 .تصحيح األخطاء

 

 ............................. …………………………................................. :مالحظات

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 :مترين عميل ختامي 

 

 

 

 

 

مترين يف"يتم رشح جميع املهارات السابقة من خالل قيام الطالبات بأداء  :مالحظة
باستخدام طريقة التعلم باالكتشاف،"  Windows Explorer -2برنامج املستكشف 

  .Net Support School التعاوين، لعب األدوار و برنامج التعلم
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ث 
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ... )ثاين ( و سميه باسم الصف \:Cانشئي مجلد تابع للقرص الصلب  -1

 --- انظري الشكل---انشئي مجلد فرعي من املجلد السابق و سميه باسمك  -2

 

 

 
 

  .Microsoft Wordشغيل برنامج  -3

 " ر رحيم  غفوالـلـه إن: " اكتبي العبارة التالية 

 .يف مجلد الصف " الرحمن" امللف باسم أحفظي -4

 . إىل مجلد الصف\:Floppy A 3.5التابع لقرصك املرن " الرتشيد األمثل" انقيل ملف  -5

 .ملجلد اسم الطالبة " الرحمن"انسخي ملف  -6

 .التابع ملجلد الصف " الرحمن"احذيف ملف  -7

 " الـلـه" التابع ملجلد اسم الطالبة إىل" الرحمن"غريي اسم ملف  -8

 .خاطئة  Word تقول الطالبة للمعلمة بأن درجتي يف اختبار :موقف متثييل

PowerPointو  Wordملفات االختبار لجميع طالبات املقرر يف بـرامج: املشهد األول

، تقوم املعلمة بالبحث عن ملف الطالبـة"اختبارات" واحد ًكلها موضوعة معا يف مجلد

 .و لكن دوى جدوى بسبب كرثة امللفات

كـل. (املجلدات منظمة و تحصل املعلمة عىل ملف الطالبـة بسـهولة: املشهد الثاين

PowerPointو Word شـعبة لهـا مجلـد و كـل مجلـد يحتـوي عـىل مجلـدين فـرعيني

 لطالبـات الشـعبة املعينـة و مجلـدWordرنامج  ملفات اختبار بWordوبداخل مجلد 

PowerPointيحوي أيضا االختبار يف الربنامج للشعبة املعينة ً.( 
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ث
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 منوذج لتحضري درس يف الحاسب اآليل

  دمج املراسالت:املوضوع 

  الشعبة- اليوم الحصة -: البيانات األساسية
األهداف 

 التعليمية
 التقويمالزمن الوسائل واألساليب واألنشطة املحتوى

أن متيل الطالبة 

إىل استخدام 

دمج املراسالت

 

 :طرح املشكلة التالية

بحرين يف إرسالترغب جامعة ال

رسالة تهنئة لكل طالب متفوق

بحيث تحتوي الرسالة عىل اسم

الطالب والكلية والتخصص

واملعدل ودعوته لحفل تكريم

مع العلم بأن عدد. املتفوقني

 . املتفوقني كبري جداً يف الجامعة

كيف ستنشأ هذا العدد الكبري

 من الرسائل يف وقت قصري؟ 

تمبعد التفكري وطرح الحلول ي

التوصل إىل استخدام خاصية دمج

 .املراسالت

  د10

إذا كنت : س

موظفة يف 

جامعة 

البحرين، ما 

هي الطريقة 

التي 

نهاستستخدمي

إلرسال 

 ؟ الرسالة

أن تستنتج 

الطالبة عنارص 

دمج املراسالت

 :عنارص دمج املراسالت

 املستند األسايس

 مصدر البيانات

 امللف الناتج من الدمج

لة السابقة ماذامن خالل املشك

 سنحتاج لدمج املراسالت؟

مع استخدام السبورة لرسم كل

 عنرص من عنارص دمج املراسالت

  د10

ما هي : س

عنارص دمج 

 املراسالت ؟

أن تنشئ 

الطالبة الرسائل 

النموذجية 

باستخدام دمج 

 املراسالت 

 :خطوات إنشاء الرسائل

1. Tools  Mail Merge 

2. Create Form Letters 

3. Open Data Source 

4. Insert Fields Merge  

Net Supportاستخدام برنامج 

لرشح طريقة استخدام دمج

املراسالت إلنشاء الرسائل ومن ثم

 تطبق الطالبة ذلك عىل الجهاز

 136ص) 1-8(تدريب 

  د25
) 1-8(مترين 

 141ص
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ث 
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

األهداف 

 التعليمية
 التقويمالزمن الوسائل واألساليب واألنشطة املحتوى

أن تعاين 

الطالبة البيانات

 املدمجة 

أن تحرر 

الطالبة البيانات

 .عاينة البيانات املدمجةم

 .تعديل البيانات

 .إضافة سجل جديد

 .حذف سجل موجود

Net Supportاستخدام برنامج 

لتوضيح طريقة معاينة البيانات

  وتحريرها

 

 

 

 143ص) 2-8(تدريب 

  د10
) 3-8(مترين 

 144ص

أن تطبع 

الطالبة عىل 

املغلفات 

باستخدام دمج 

 املراسالت 

 :خطوات إنشاء املغلفات

1. Tools  Mail Merge 

2. Create Envelops 

3. Open Data Source 

4. Insert Fields Merge  

Net Supportاستخدام برنامج 

لتوضيح طريقة الطباعة عىل

 املغلفات

 145ص) 4-8(تدريب 

 

  د15
) 4-8(مترين 

 149ص

أن تتدرب 

الطالبة عىل 

استخدام دمج 

 املراسالت

 

 150ص) 1(مترين 

 151ص) 2(مترين 
  د30

التصويب 

 والتوجيه
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ث
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

  منوذج لتحضري درس يف التدبري املنزيل

 التاريخ

25/12/96 

الحصة

4 

 الفصل

السادس

 املادة

رياضيات

 موضوع الدرس وطريقة تدريسه

 )النجار: (املوضوع

 :أهداف الدرس

 . أن يعرف املتعلمني عىل مهنة النجارة-1

ي يستخدمها النجار أن يعرف املتعلمني عىل األدوات الت-2

 .يف عمله

 أن يعرف املتعلمني فائدة األخشاب وبعض-3

 .استخداماتها

 . أن نحبب املتعلمني يف األعامل الحرفية مثل النجارة-4

 :التمهيد للدرس

 .مناقشة املتعلمني فيام أعطي لهم من الدرس السابق

  ما األدوات التي استخدمها الفالح يف زراعة أرضه؟-1

خدام أسلوب طرح أسئلة يقوم املتعلمنياست: العرض

 .باإلجابة عليها حتى نتوصل ملضمونه الدرس

 .تطرح املعلمة مجموعة من األسئلة/  النقطة األوىل-1

الستشارات الطالب ومعرفة ما لديهم من معلومات حتى

 .يتوصلوا إىل معرفة طبيعة عمل النجار

علمنيتوضح املعلمة بعد وتعرف املت/  النقطة الثانية-2

عىل النجار األدوات التي يستخدمها يف عمله ومدى أهمية

 .هذه الحرفة

عرض مناذج لبعض األدوات التي يستخدمها: التقنيات

 وقطعة من- املسامري - املطرقة -النجار مثل املنشار 

الخشب واستخدام بعض األشياء املصنوعة من الخشب

 .املتواجد يف الصف

 :أسئلة تقوميية

 األدوات التي استخدمها النجار يف عمله؟ما هي : 1س

 ما واجبك نحو أثاث املنزل وأثاث املدرسة؟: 2س

أكتب خمسة أشياء مصنوعة من الخشب؟: الواجب املنزيل
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 أسئلة التقويم الذايت

 أذكر أهمية الوظائف التي تؤديها الخطة السنوية لك كمعلم؟: 1س

مـا األسـباب . قرر أثناء العام الـدرايسيشكو بعض املعلمني من عدم االنتهاء من امل: 2س

 التي ترى أنها تؤدي لعدم االنتهاء من املقرر يف الوقت املناسب؟

 عدد أربعة عنارص من مكونات الخطة؟. الخطة الفصلية هي خطة بعيدة املدى: 3س

عدد ثالثة فروق رئيسية بني الخطة اليومية والخطـة اكتـب منـوذج لخطـة سـنوية : 4س

 ية يف مجال تخصصك؟ومنوذج لخطة يوم

 :أمام اإلجابة الصحيحة لكل مام يأيت ) √(ضع عالمة : 5س

 ً:بصفتك معلمة للفنون الرتبوية فإن إعدادك خطة ملقرر املوسيقى، يعد تخطيطا) 1(

 ( )       متوسط املدى) أ(

 ( )       طويل املدى) ب(

 ( )       قصري املدى) ج(

 ( )      كل من ب، ج) د( 

 :ائص خطة التدريس اليومية أنهامن خص) 2(

 ( )  أكرث عمومية من خطة التدريس للوحدة الدراسية ) أ(

 ( )    أكرث عمومية من خطة التدريس للمقرر الدرايس ) ب(

 ( )   تحتاج لتنفيذها لفرتة متتد من أسبوع ألسبوعني ) ج(

 ( )       ًليس واحدا مام سبق) د(

 :من خصائص مهارات التدريس) 3(

 ( )      االتفاق يف كيفية األداء)أ(

 ( )        الخصوصية ) ب(



  التخطيط لعملية التدريسمهارات

 

 

  147

ث
ـــ

ثال
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 ( )         العمومية) ج(

 ( )        كل من أ، ج) د(

ـدريس وـحـدة ) 4( ـا " جـسـم اإلنـسـان" التخـطـيط لـت ـد تخطيـط ـوم، يـع ـرر العـل  ًيف مـق

 :املدى عىل

  ( )        الطويل-أ

  ( )        القصري-ب

  ( )        املتوسط–ج 

  ( )       ل من ب، ج ك-د
 

 : أجب عام يأيت/6س

 يحقق التخطيط الجيد لعملية التدريس لك كمعلمة العديد من الفوائد، وضح ذلك؟

طلبت منـك زميلتـك التـي مل تـدرس مقـررات تربويـة وتهـوى العمـل بالتـدريس، أن 

تـقـدمي لـهـا بـعـض النـصـائح الـتـي ميـكـن أن تفـيـدها يف تخـطـيط اـلـدروس اليومـيـة، ـفـبامذا 

 .صحينها؟تن

ـة ـات املتاـح ـوء اإلمكانـي ـة يف ـض ـمم الخـط ـدريس أن تـص ـيط للـت ـادئ التخـط ـن مـب   .ـم

 . وضح ذلك

 .وضح أهمية التخطيط يف التدريس. للتخطيط أهمية بالغة يف التدريس

 .وضح مع الرشح املوجز عنارص الخطة اليومية

. ميـةيقع بعض املعلمني يف العديد من األخطـاء عنـد إعـدادهم لخطـة التـدريس اليو

 .وضح هذه األخطاء
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 )3(نشاط صفي 

  كتابة خطة فصلة ملقرر من املقرارات-

 كتابة خطة يومية ألحـدي الـدروس يف مجـال التخصـص مسـتوفية عنـارص -

 الخطة اليومية يف التدريس

 



 

الرابعالفصل

 التدريــس تنفيــذ مهارات
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 متهيـــد

 مهارات التخطيط للتـدريس، وهـذا عمـل يقـوم بـه املـدرس السابقتناولنا يف الفصل 

 وهذا عمل يقوم به املدرس داخل الفصل، ،ويتناول هذا الفصل مهارات التنفيذ، خارج الفصل

 ولكـن الرشط األسـايس هـو ، له جيدا فقـطال يشرتط لنجاح املعلم يف درسه أن يكون خططو

 فالنجـاح يف التخطـيط ال يعنـي دامئـا ضـامن النجـاح يف ً، ملا خطـط لـه مسـبقاهكيفية تنفيذ

الخاصة بتنفيـذ التـدريس، والتـي يجـب عـىل املعلـم هارات العديد من املهناك لذا ف ،التنفيذ

 ومهـارة عـرض الـدرس، ومهـارة مهارة تهيئة الطالب وإثارة دافعيـتهم للـتعلم،: إتقانها، ومنها

التفاعل داخل الصف، ومهارة األسئلة الشفوية، ومهارة إدارة الصف والتعامل مـع املشـكالت 

 .وسنكتفي يف هذا الفصل ببعض هذه املهارات. إلخ.. .الصفية، ومهارة غلق الدرس

 مهارة تهيئة الطالب وإثارة انتباههم ودافعيتهم للتعلم: أوالً

س إىل توافر قدر كبري من الدافعية لدى املتعلمني، ويستطيع املعلـم يحتاج تنفيذ الدر

طـرح بعـض :وسائل وأسـاليب متنوعـة مثـلإثارة االنتباه والدافعية لدى املتعلمني من خالل 

أو استضافة األسئلة عليهم، أو عرض يقوم به، أو ما يقرؤه املعلم يف جريدة أو صحيفة يومية، 

يف املوضـوع، أو طلـب القيـام بأنشـطة معينـة، أو رسد قصـة أحد املتحدثني من املتخصصـني 

كون ذلك يف بدايـة الـدرس وخاللـه، وكـل يعىل أن  طريفة ، أو طرح بعض األحداث الجارية،

وضوع مجال الدراسة، ويكون املـتعلم حيئنـذ باملذلك يؤدي إىل االستعداد والرتكيز واالهتامم 

 ويكون بذلك املعلم قد هيـأ املتعلمـني ،ة ونشاطأكرث قابلية للمشاركة يف املوقف وأكرث حيوي

 .للدرس وجعلهم أكرث استعداد للتعلم

 تهم للتعلمأهمية تهيئة الطالب وإثارة انتباههم ودافعي

 :إىل أنهاتهيئة الطالب وإثارة انتباههم ودافعيتهم للتعلم أهمية ترجع 
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نفسـية تـؤدي إىل تسهم يف نقل الطالب من حالتهم النفسية قبـل الـدرس إىل حالـة  -1

اندماجهم ومتابعتهم للدرس، فحالة الطالب النفسية يف طابور الصباح، تختلـف عـن 

حالتهم يف الفرتات بني الحصص، وعىل املعلم أن يعمل عىل تغيـري حـالتهم النفسـية 

 .لتحقيق أهداف درسه

ًساسـيا ًتعد رشطا أالدافعية إن  حيث  للتعلم،الطالبإثارة وتنمية دافعية تؤدي إيل   -2

 اأكـرث نشـاطو ، الـتعلم شـيئا هامـا للطـالبفهـي تجعـل. من رشوط التعلم الفعـال

املعلم األسلوب أو األساليب املناسبة الستثارة ويتم ذلك من خالل استخدام  ،وإنتاجا

 .، وسنتناول بعض هذه األساليب فيام بعددافعية الطالب داخل الفصل

ادة التعليميـة الجديـدة كوسـيلة لضـامن  املـتركيـز انتبـاه الطـالب عـىلتعمل عىل  -3

 .الصفيةاندماجهم يف األنشطة 

 يتضـمنها ف إطـار مرجعـي لتنظـيم األفكـار واملعلومـات التـي سـوإيجاد ؤدي إىلت -4

 اهمحتـوأهـداف الـدرس و إعطاء الطالب فكرة عـن من خالل ويتحقق ذلك ،الدرس

 .أهدافه فهم الدرس وتحقيق  مساعدتهم عىلحيث يؤدي ذلك إىلالدرس، 

ربط موضوع  التعليمية التعلمية من خالل توفري االستمرارية يف العملية تساعد عىل -5

 .الدرس مبا سبق أن تعلمه الطالب

مـن  بالرغم من الفـروق الفرديـة فـيام بيـنهم ، جميع الطالبمع التعامل تساعد يف -6

 .خالل األساليب املتنوعة التي تلبي مثل هذه الفروق

 أن ينوع األنشطة التعليمية التي يستخدمها داخل وخـارج م عىلتساعد املعل -7

 العمل الجامعي مـع الطـالب  املناقشة إىلىل كاالنتقال من املحارضة إ؛الفصل

 أساليب التفاعل اللفظي وغري اللفظي  استخدام الصور والرسوم واستخدام إىل
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عمل بعض العروض  و، ورضب األمثلة، ورسم الخرائط الجغرافية والتاريخيةاملتنوعة، 

األساليب املتنوعة بم ال يجعل املعلم يحـس بامللـل مـن  التوضيحية إيل غري ذلك من 

 .تكرار نفسه كل يوم وكل حصة بنفس األسلوب 

تسهم يف إشباع حاجات معينة لدى بعـض الطـالب، فعنـدما يسـتخدم املعلـم مـثالً  -8

 الطـالب يف تثبيـت مراجعة املعلومات السابقة كأسلوب للتهيئة، قد يسـتفيد بعـض

معلوماتهم، أو قد يصحح بعض الطالب معلوماتهم، أو قد تزداد ثقة بعـض الطـالب 

بأنفسهم، أو قد تؤدي إىل ربط الـدروس ببعضـها، مـام يـؤدي إىل تحقيـق األهـداف 

 . إلخ...املرجوة

 مكونات مهارة تهيئة الطالب وإثارة انتباههم ودافعيتهم للتعلم

ـمـن العدـيـد ـمـن ب وإـثـارة انتـبـاههم ودافعـيـتهم للـتعلم تتكـون مـهـارة تهيـئـة الطـال

العنارص، والتي يجب عىل املعلم أن يتقنهـا؛ إذا أراد النجـاح يف مهنـة التـدريس، ومـن هـذه 

 :العنارص ما ييل

اختيار األسلوب املناسب للتهيئة وإثارة االنتباه والدافعية لدى الطالب، حيث توجـد  -1

ض، أرشنا إىل بعضها سـابقا، وسـنتناولها فـيام بعـد أساليب ووسائل عديدة لهذا الغر

بكثري من اإليضاح، وما نود اإلشارة إليه هنا هو أن املعلم عليـه أن يأخـذ يف اعتبـاره 

العديد من العوامل عند اختيـاره ألسـلوب التهيئـة وإثـارة االنتبـاه والدافعيـة لـدى 

 :طالبه، ومن هذه العوامل

 تهيئـة وإثـارة االنتبـاه والدافعيـة التـي تصـلح املرحلة التعليمية، فأسـاليب ال

لطاـلـب يف املرحـلـة االبتدائـيـة، ـقـد ال تـصـلح لطاـلـب يف املرحـلـة الثانوـيـة أو 

 .الجامعية

  مفـاهيم –حقـائق (طبيعة املادة الدراسية، وجوانب التعلم املتضمنة فيها – 

افعيـة ، فأساليب التهيئـة وإثـارة االنتبـاه والد) نظريات -تعميامت  –مبادئ 

 .اتيعربية، قد ال تصلح ملادة كالرياضالتي تصلح ملادة كاللغة ال
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  موقع الدرس من الوحدة التعليمية التي ينتمي إليها، فأساليب التهيئة وإثارة

االنتـبـاه والدافعـيـة الـتـي تـصـلح ـلـدرس يـعـد ـهـو أول درس يف الوـحـدة، ـقـد 

 .تختلف عنها لدرس يقع يف منتصف أو نهاية الوحدة

نفيذ الجيد ألسلوب التهئية وإثارة االنتباه والدافعية املختار، فلكل أسلوب قواعـد الت -2

معينة عىل املعلم االلتزام بها، فأسلوب القصة له قواعده، وأسلوب األحداث الجارية 

له قواعده، وأسلوب األسئلة له قواعـده، وأسـلوب مراجعـة املعلومـات السـابقة لـه 

 .قواعده،وهكذا

ن املناسب للتهئية، ويجب أن نعلم أنه ال يوجد زمـن محـدد عـىل وجـه مراعاة الزم -3

الدقة للتهئية، وهناك من يرى أن تستغرق هذه العملية حـوايل خمـس دقـائق مـن 

  دقيـقـة، وهـنـاك ـمـن ـيـرى أـنـه ـيـرتاوح ـبـني 50-40زـمـن الحـصـة اـلـذي ـيـرتاوح ـبـني 

 . دقائق، ويفضل أال يزيد عن هذا3-7

، واالنتقال الطبيعي من التهئية إىل موضوع الدرس، وعـدم بمتابعة ردود فعل الطال -4

 .الفصل بني التهيئة وموضوع الدرس

 أساليب تهيئة الطالب وإثارة انتباههم ودافعيتهم للتعلم

، ميكـن أساليب تهيئة الطـالب وإثـارة انتبـاههم ودافعيـتهم للـتعلمهناك العديد من 

وطالبه، وظروف وإمكانيات مدرسـته، ومـن للمعلم أن يختار من بينها ما يتناسب مع درسه 

 :هذه األساليب ما ييل

 زيادة دافعيه الطالب يؤدي ذلك إىل :تعريف الطالب باألهداف املتوقعة من الدرس -1

 يـؤدي ذلـك إىل بل  املرجوة، ليس هذا فحسب،وحامسهم من أجل تحقيق األهداف

ب مـن أجـل تحقيـق خلق التعاون املثمـر بـني الطـال، وخلق جو من التنافس الذايت

 مام ينمي العالقـات الشخصـية بـني الطـالب وهـو الهـدف األسـمى ،أهداف الدرس

 .لعمليات الرتبية بصفة عامة
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ونقصـد  :التفاعل الفظي وغري اللفظي بني املعلم والطالب وبني الطالب مع بعضـهم -2

دي ؤ حيث يً أو غري لفظياًبالتفاعل هنا حالة االتصال بني املعلم والطالب سواء لفظيا

 والتواصل اللفظي معروف عنـدما يتحـدث ، ملعلم االستجابة من الطالب إىلذلك إىل

لفظي فهو يتمثـل يف اإلميـاءات والتواصـل بـالعني وتعبـريات ال  أما غري،املعلم لطالبه

 .الوجه

ن مالحظة األشياء والنـاس واألحـداث مالحظـة مبـارشة هـي أحـد إ :األشياء الواقعية -3

أن  ولنـا ى، بل وزيـادة دافعيـتهم للـتعلم مـن ناحيـة أخـر، من ناحيةمصادر التعلم

 أو بعـض الوثـائق ،نتخيل لو تم توفري أنواع من النباتات التـي يدرسـها يف الجغرافيـا

 أو بعض املسئولني يف املجالس املحلية ،واملتاحف التي يدرس عنها الطالب يف التاريخ

 ـهـذه األـشـياء  إنحـيـث، ـجـالسليتـحـدث ـعـن نـظـام انتـخـاب أعـضـاء امل)البلدـيـة( 

 وذلـك ، زيـادة تحصـيل الطـالبستخدمها املعلم ستؤدي بالتأكيـد إىلاالحقيقية إذا 

 .لتعلمهم بدافعية عالية مع أشياء حقيقية ذات صلة مبوضوع الدرس

ليهـا أو مكلفـة أو إإذا كانـت األشـياء الواقعيـة صـعب الوصـول  :التمثيل التصويري -4

 ، ميكـن االسـتفادة مـن صـورها، أو تحفها املخـاطر،ة معينةخاضعة إلجراءات روتيني

 ـهـي كلـهـا متـثـيالت ،فالرـسـومات والـجـداول والرـسـوم البيانـيـة والـخـرائط الجغرافـيـة

 النظـام الشـميس أو :مثلً  جداً ففي بعض األحيان يكون اليشء الواقعي كبريا،للواقع

 أو يكـون ،جـوي  منـاطق الضـغط ال:صعب الرصد إال باستخدام أجهزة متقدمة مثل

 .ميكن االستفادة من الصور خطر التعرض املبارش له، هناصعب الحصول عليه أو 

 التغذيـة الراجعـة مـن إحـدى دحيـث تعـ :نتـائج اختبـاراتهمبتعريف الطالب  -5

 واملقصود بالتغذية ه،خارجو املتعلمني داخل الفصل ى الدافعية لدإثارةأساليب 

 اختباراتهم وتعـاد للطـالب أوراق االختبـارات الرجعية تعريف املتعلمني بنتائج 
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 اإلجابـات الصـحيحة والخاطئـة، وكلـام كانـت املـدة الزمنيـة بـني ليك يتعرفـوا عـىل 

االختبار وإعادة األوراق أقرص كلام كانت نتائج الطالب يف االختبارات الالحقة أفضل،  

زمن، كـام أن بعد مدة من ال أفضل من عدم إرجاعها حتى ولو كام أن إرجاع األوراق 

 .تسجيل املعلم لبعض املالحظات عىل ورقة اإلجابة أثر كبري 

هناك العديد من األساليب األخرى للتهئية وإثارة الدافعية لدى الطـالب أشـار إليهـا  -6

رضورة : هرمان أوم يف كتابه مائة طريقة وطريقة إلثارة دافعية الطالب للتعلم منهـا

النجاح، ومحافظته عىل سياسة الباب املفتوح بينه تأكيد املعلم عىل قدرة طالبه عىل 

ًوبني طالبه، وأن يكون قريبـا مـن الطـالب واآلبـاء والـزمالء، وأن يـوفر بيئـة تربويـة 

مريحة ومشـوقة و إنسـانية، وعليـه أن يفـرد الـتعلم ملراعـاة الفـروق الفرديـة بـني 

ق، وأن يرشك الطالب الطالب، ويفرد املنافسة، واألداء، والتقدير، وأن يؤكد عىل التفو

يف تحديد األهداف والتخطيط، وأن يناقش طالبه يف طريقة تقييمه لهم، وأن يوضـح 

لهم كيف يحصلون عىل درجـات إضـافية، وأن يكـون قـدوة، وأن يخـرب طالبـه بأنـه 

يـحــبهم، وأن يـســتخدم الـثــواب والعـقــاب بفاعلـيــة، وأن يـضــع قواـعــد للعـمــل 

 .إلخ.....واملشاركة

 إلدارة الصفيةمهارة ا: ًثانيا

 :تعريفها

 اإلدارة الصفية هي مجموعة من األنشطة والعالقات اإلنسـانية الجيـدة التـي تسـاعد 

 وتشتمل عـىل تـوفري املنـاخ العـاطفي واالجتامعـي، .عىل إيجاد جو تعليمي واجتامعي فعال

حظـة تنظيم بيئة التعليم والتعلم الفعالـة، وتـوفري الخـربات التعليميـة، وحفـظ النظـام، ومال

 .الطالب ومتابعتهم وتقوميهم
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 : أهميتها

تعد إدارة الصف من أكرث التحديات التي تواجـه العديـد مـن املعلمـني بصـفة عامـة، 

واملبتدئني منهم بصفة خاصة، حيث إن عدم مقدرتهم عـىل إدارة الصـف بكفـاءة، يـؤدي إىل 

 إنـه بـدون إدارة صـفية نتائج سلبية ميتد أثرها إىل الطالب، وزمالئهم، وإدارة املدرسة، حيـث

سليمة ال ميكن أن يتحقق تعلـيم وتعلـم صـفي فعـال، فـإدارة الصـف رشط رضوري إلنجـاح 

ًالعملية التعليمية، وإهاملها أو التقليل من أهميتها البـد وأن يـنعكس سـلبا عـىل املخرجـات 

كننـا فإدارة الصف إذن هي جزء من األدوار التي تناط بعمل املـدرس، حيـث ال مي .التعليمية

 فاملدرس الذي يخطط درسه بعناية ويـوزع الوقـت عـىل .فصل هذا الدور عن األدوار األخرى

األنشطة التعليمية املتنوعة، ويحول الصف إىل بيئة تعلم جيدة، ويهتم بدافعية الطالب، البد 

ًوأن ينعكس ذلك إيجابيا عىل مامرسات وسلوكيات الطالب، وتحول دون حدوث عـدم ضـبط 

ه، مبعنى أخر هناك عالقة مبارشة بـني إدارة حجـرة الدراسـة وعمليتـي التعلـيم الصف وإدارت

والتعلم، فاملدرس الذي لديه أرصدة كافية من اسرتاتيجيات التعليم والتعلم، البد وأن يشـكل 

بيئة تعليمية جيدة تضمن تعاون الطالب، وتقلل من مشكالت اإلدارة وضـبط النظـام داخـل 

 .حجرة الدراسة

ـفـيام ـيـيل أمـنـاط اإلدارة الـصـفية، وـسـامت ـكـل مـنـط، وأـثـره ـعـىل العملـيـة وـسـنتناول 

أسبابها وأنواعها وأساليب عالجها، حيـث تعـد هـذه : التعليمية، واملشكالت الصفية من حيث

 .للنجاح يف عمله املهارات الزمة للمعلم

 أمناط اإلدارة الصفية

، والنمط الفوضوي، )سلطيالت(النمط القرسي : هناك ثالثة أمناط لإلدارة الصفية هي

 هصف دارة معني من هذه األمناط إلنمطويعد اختيار املعلم ل.  النمط الدميوقراطيًوأخريا

الذي يسود والتعليمي وقيادته لطالبه من أهم العوامل املؤثرة يف املناخ النفيس واالجتامعي 

  .غرفة الصف
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 . وأثره عىل التعلمسامته،: وفيام ييل نتناول كل منط من هذه األمناط من حيث

  النمط التسلطي:أوالً

إن أبرز سامت هذا النمط هو أن التفاعل الذي يتم بني املعلم وطالبه يتسم بالقرس 

 واستغالل سيئ للمركز الوظيفي، ويتميز هذا النمط بالعديد من املامرسات ،واإلرهاب

 : السلوكية للمعلم منها أنه يعمل عىل

 ل الرأي اآلخر من قبل طالبهاالستبداد بالرأي وعدم قبو 

 الطاعة املطلقة والتنفيذ الفوري ألوامره من قبل طالبه. 

 ًإقامة حاجزا بينه وبني طالبه يحول دون تعرفه عليهم وعىل احتياجاتهم. 

 تحديد أهداف األنشطة يف غرفة الصف دون تقبله ألي تعديل أو إضافة لها من قبل 

 .طالبه

 قا من اعتقاده بأنه أكرث خربة منهم وأكرث حكمةتقويم عمل طالبه انطال. 

  استخدام حكمه الشخيص يف تقرير ما يعمله الطـالب ،ومتـي يعملونـه، ومـن الـذي

 .يقوم بالعمل

 تقرير متي يعاقب ومتي يثيب، وتقليل الثناء، العتقاده بأن ذلك يفسد الطالب. 

 ًاعتامد الطالب عليه شخصيا انطالقا من عدم تفته بقد راتهم وإمكاناتهم إذا ما تركوا ُ

 .لوحدهم

  يقاوم محاوالت أي عمل تجديدي يتعلق بالتعليم، عىل اعتبـار أن أيـة محاولـة مـن

 .ًهذا القبيل تشكل تحديا لسلطاته

 أثر النمط التسلطي عىل العملية التعليمية

 تـوافر عدم توافر الحوافز املناسبة التي تدفع الطالب إىل التفاعـل، إضـافة إيل عـدم 

 .لهذا التفاعل البيئة املشجعة
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  ًعدم توافر الفرص للطالب كيف يضع أهـدافا لذاتـه، أو كيـف يقـدر املسـؤولية، أو

 .كيف يسهم بالعمل يف الفعاليات واألنشطة املختلفة

  اضطرار الطالب إىل كبت رغباته وميوله، مام قد يؤدي إىل نفـوره مـن الـتعلم، وإىل 

 . ذلك قد تؤثر عىل صحته النفسيةتعقيدات أخرى تنشأ عن

  قد تظهر بعض املظاهر السلبية عىل الطالب، كالرشود واالتكالية وعـدم الراغبـة يف 

التعاون وعدم االطمئنان ملعمله، أو إبداء الخضوع التام له، مام ستنعكس مثل تلـك 

 .ًاألمور سلبا عىل شخصيته وتحصيله الدرايس

 النمط الفوضوي: ًثانيا

 قبل من موجهة غري تكون التعليمية األنشطة وأن التخطيط، بعدم النمط اهذ يتميز

 :ييل ما هي النمط هذا سامت ابرز ومن الدور، بهذا يقومون ال والطالب املعلم،

 ترك الحرية املطلقة للطالب التخاذ القرارات املتعلقة باألنشطة الفردية والجامعية . 

 ادرات واالقرتاحات قيام املعلم بالحد األدىن من املب. 

  عدم القيام بأي جهد يذكر من قبل املعلم؛ لتقويم سلوك الطالب أو عملهم كـأفراد 

 .أو كجامعة

 إبداء االستعداد لتقديم العون للطالب؛ إذا طلب منه ذلك . 

 أثر النمط الفوضوي عىل العملية التعليمية

 ضعف إنتاجية الطالب. 

 م بأنهم ميارسون أنشطة غري موجهـة مـن معلمهـم، إحساس الطالب بالقلق؛ إلدراكه

مام يجعلهم غري واتقني من أنهـم يقومـون بالعمـل الصـحيح مـن جهـة، كـام أنهـم 

 . خائفني من النتائج املرتتبة عىل عدم أدائهم ملا ينتظر منهم من جهة أخرى



 التدريـــس تنفيــذ مهـــارات
 

 

 
 

ـل
صــ

لف
ا

 
ـع

بــ
لرا

ا
 

 

160

  يف ًافتقار الطالب إىل القدرة عىل وضع الخطط لعملهم؛ نظرا لعدم تبلـور حاجـاتهم

ًصورة أهداف واضحة لديهم، فرتكهم أحرارا يف العمل دون توجيه من قبل معلمهـم 

 .لن يساعدهم عىل امتالك مثل تلك القدرة

  كره الطالب للنظام الذي ترتك فيـه سـلطة الـترصف للجامعـة دون أن يكـون هنـاك

فالوقـت الطويـل . شخص يتوىل القيادة ويرسم لهم الطريـق الـذي سيسـريون عليـه

 يضيعه الطالب يف التخطيط ميكن االستفادة منه يف العمل نفسه، فقـد يحـدث الذي

ًأن ينفق الطالب وقتـا طـويالً يف بحـث مرشوع معـني ثـم يتبـني لهـم يف النهايـة أن 

ًشعورا بعدم االرتياح نحو هذا األسلوب من العمـل  تنفيذه مستحيالً، مام يخلق لهم

 .الجامعي

 مط الدميوقراطيالن: ًثالثا

 املناخ بتوفري يتميز وطالبه املعلم بني يتم الذي التفاعل أن هو النمط هذا سمة

. املشرتك والتفكري والثقة الصداقة روح وتسود والخوف، للقلق املثري وغري املريح التعليمي

 :ييل ما النمط هذا سامت أهم ومن

 م بفعاليـة الجو املليئ باملودة والطأمنينة، وإتاحـة الفرصـة للطـالب للقيـام بـأعامله

 .ونشاط

 إتاحة الفرص املتكافئة أمام الطالب وتشجيع التعاون فيام بينهم. 

  تشجيع الطالب عىل اإلقبال عىل التعلم، وتحقيق األهـداف التعلميـة املرغوبـة مـن

 .خالل استثارة حاجاتهم لإلنجاز والنجاح

  التـوجيهي يف إتاحة الفرصة أمام الطالب لتقييم عملهـم بأنفسـهم، مـع دور املعلـم

 .ذلك

  إرشاك الطالب يف وضـع األهـداف وصـياغتها، ويف رسـم الخطـط واألسـاليب واتخـاذ

 .القرارات
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 استثارة اهتاممات الطالب وتوجيهها، واستخدام أساليب التعزيز املناسبة. 

 إرشاك الطالب يف املناقشة وإتاحة الفرصة أمامهم لتبادل وجهات النظر. 

 :يةميالتعلالعملية ي عىل أثر النمط الدميوقراط

  حب الطالب للعمل واستمتاعهم به، حيث إن العمـل يف جـو مـريح يتسـم بالهـدوء

والطأمنينة، البد وأن يدفعهم إىل التعاون املثمر مـع معلمهـم، وبـذل جهـد أكـرب يف 

 .العمل، وإن ذلك له املردود اإليجايب يف تسهيل عملية تعلمهم وتكامل شخصياتهم

 ملعلمهـم، وحـبهم لبعضـهم الـبعض؛ نظـرا لعملهـم يف بيئـة تعاونيـة  حب الطـالب ً

دميوقراطـيـة تتمـيـز ـبـاإلخالص والثـقـة والتفـكـري املـشـرتك، ـمـام يـسـاعد ـعـىل توطـيـد 

 .الصداقة وحب العمل

  توافر فرص العمل التعاوين والتخطيط الجامعي املوجه إلنجـاز العمـل؛ مـام يسـاعد

مهم كيفية اتخاذ القرارات، وكيفية التعامل فيام الطالب عىل تقديم املقرتحات، ويعل

 .بينهم بشكل مثمر وبناء

 تحدد احتياجات الطالب يف صورة أهداف واضحة، يسهل عليهم تحقيقها . 

  توافر برامج تعزيز مناسبة تؤدي إىل دفع الطالب إىل التفاعل اإليجايب، وإىل اسـتثارة

 .اهتامماتهم وتوجيهها

 ـالب لل ـاب الـط ـل  اكتـس ـنفس، وتحـم ـبط اـل ـة، كـض ـات اإليجابـي ـن االتجاـه ـد ـم عدـي

. …املسؤولية، واالستامع إىل اآلخرين، واالستفادة من أفكارهم، وإبداء النقـد البنـاء 

 الخ

 املشكالت السلوكية الصفية

أسبابها، مصادرها، أنواعها، اسـرتاتيجيات : نتناول املشكالت السلوكية الصفية من حيث

 .معالجتها
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 ب املشكالت الصفية  أسبا:أوالً

 امللل والضجر  -1

شعور الطالب بالرقابة والجمود يف األنشطة الصفية يجعلهم يقعون فريسة ملشاعر 

امللل والضجر لذلك فإن انشغال الطالب مبا يثري تفكريهم ويتحداهم مبستوى مقبول يقلل 

  .من هذه املشاعر

 اإلحباط والتوتر  -2

اإلحباط يف التعليم الصفي لذلك تحوله من طالب هناك أسباب تدعو لشعور الطالب ب

 : منتظم إىل طالب مشاكس ومخل للنظام الصفي ومن هذه األسباب

  طلب املعلم من طالبه أن يسـلكوا بشـكل طبيعـي وهنـا مل يحـدد للطـالب معـايري

 . السلوك الطبيعي

 تعليمية زيادة التعلم الفردي الصعب أحيانا وتحل هذه املشكلة ببعض النشاطات ال

  .الجامعية

  رسعة سري املعلم يف إعطائه للمواد التعليمية دون إعطاء راحة بـني الفـرتة واألخـرى

 . للطالب

  رتابة النشـاطات التعليميـة وقلـه حيويتهـا وصـعوبتها بإدخـال األلعـاب والـرحالت

 .واملناقشات تقلل من صعوبة هذه النشاطات

 ميل الطالب إىل جذب االنتباه  -3

طالب الذي يعجز يف النجاح يف التحصيل الدرايس يسعى نحو جذب انتباه املعلم إن ال

والطالب اآلخرين عن طريق سلوكه السيئ واملزعج وميكن أن تعـالج هـذه املشـكلة بتوزيـع 

 . ب حتى يستطيع املعلم إرضاء طالبهاالنتباه العادل بني الطال
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 مصادر املشكالت الصفية: ًثانيا

من املصادر املتسـببة للمشـكالت الصـفية والتـي تعيـق النظـام  ميكن استعراض عدد 
  :والتعلم الصفي وهي كالتايل

 :  مشكالت تنتج عن سلوك املعلم وهي -1

 القيادة املتسلطة جدا ً 

 القيادة غري الراشدة أو غري الحكيمة . 

 انعدام التخطيط . 

 حساسية املعلم الشخصية والفردية . 

 لزائدة للمحافظة عىل كرامتهردود فعل املعلم ا.  

 االطراد يف إعطاء الوعود والتهديدات.  

 استعامل العقاب بشكل خاطئ وغري مجد.  

 : مشكالت تنجم عن النشاطات التعليمية الصفية وهي  -2

  اقتصار النشاطات الصفية عىل الجوانب اللفظية 

 تكرار النشاطات التعليمية ورتابتها.  

 لنشاطات التعليمية ملستوى الطالب عدم مالمئة ا.  

 : مشكالت تنجم عن تركيب الجامعة الصفية وهي  -3

 العدوى السلوكية وتقليد الطالب لزمالئهم.  

  الجو العقايب الذي يسود الصف.  

  الجو التنافيس العدواين.  

 اإلحباط الدائم واملستمر.  

 راطيةغياب االستعدادات لألنشطة واملامرسات الدميق.  

 شيوع جو الدكتاتورية يف الصف.  

 غياب الطأمنينة واألمان. 
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 أنواع املشكالت الصفية: ًثالثا

 :تصنف املشكالت الصفية إىل الفئات التالية

 املشكالت التافهة -1

 ًوهذا النوع ال ميثـل مشـكالت حقيقيـة للمعلـم، نظـرا لـقرص مدتـه، وعـدم تعارضـه 

عدم االنتباه لفرتة قصـرية، والتحـدث عنـد : ثلة هذه املشكالتمع العملية التعليمية، ومن أم

االنتقال من نشاط آلخر، والغفلـة لفـرتة قصـرية، والتوقـف القصـري أثنـاء العمـل عـىل مهمـة 

 .معينة

 ومن األفضل للمعلم أن يتجاهل مثل هذه الحاالت، ألن التعامل معها يستهلك الكثري 

 . اإليجايب داخل غرفة الصفمن الجهد، ويعطل الدرس، ويقلل من الجو

 املشكالت البسيطة -2

وهي تلك املشكالت التـي تنـتج عـن السـلوكيات التـي تخـالف القـوانني واإلجـراءات 

جهـر : الصفية التي اتفق عليها املعلم والطـالب منـذ البدايـة، ومـن أمثلـة هـذه السـلوكيات

لحلوى، إلقاء النفايات داخل الطالب باإلجابة، أو مغادرتهم ألماكنهم بدون إذن، تناول بعض ا

 .غرفة الصف

إن مثل هذه السلوكيات تسـبب اإلثـارة، إال أنهـا بسـيطة مادامـت ال تسـتمر لفـرتات 

 .طويلة، وتقترص عىل طالب واحد أو عدد محدود من الطالب

ومن األفضل للمعلم أن يتجاهل مثل هـذه السـلوكيات، إذا كانـت ال تسـتمر لفـرتات 

أمـا إذا كانـت تسـتمر لفـرتات . ب واحد أو عدد محدود من الطالبطويلة، وتقترص عىل طال

 .طويلة، ولها جمهور كبري، فيجب عىل املعلم التعامل معها

 ً.حتى يستطيع تحقيق األهداف املرجوة، وذلك بالطرق التي سنتحدث عنها الحقا
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 التي تكون محدودة املدى والتأثرياملشكالت الحادة  -3

ًنتج عن السلوكيات التي تعطل نشاطا مـا، أو تتعـارض مـع وهي تلك املشكالت التي ت

التعلم، ولكن حدوثها يقترص عىل طالب واحد، أو عدد قليل من الطالب، ولكنهم ال يترصفون 

قيام أحد الطالب بعمل يشء غري الذي كلف به، : بشكل جامعي، ومن أمثلة هذه السلوكيات

التـزام أحـد الطـالب بشـكل مسـتمر عدم إنجاز أحد الطـالب مهامـه بصـفة مسـتمرة، عـدم 

 . بالقوانني واإلجراءات املدرسية والصفية

أن يتعاـمـل ـمـع مـثـل ـهـذه املـشـكالت ـبـالطرق الـتـي ـسـنتحدث عنـهـا  وـعـىل املعـلـم

 .ًالحقا؛حتى يستطيع تحقيق األهداف املرجوة

 املشكالت املتفاقمة أو املنترشة -4

ً عامـة، وتشـكل تهديـدا وتشمل هذه الفئة أيـة مشـكالت بسـيطة أو حـادة أصـبحت

تجول العديـد مـن الطـالب داخـل غرفـة الصـف، واسـتمرار : للعملية التعليمية، ومن أمثلتها

  .الجهر باإلجابة بدون إذن، ورفض التعاون، والرد عىل املعلم بطريقة غري الئقة

أن يتعاـمـل ـمـع مـثـل ـهـذه املـشـكالت ـبـالطرق الـتـي ـسـنتحدث عنـهـا  وـعـىل املعـلـم

 .يع تحقيق األهداف املرجوةًالحقا؛حتى يستط

 اسرتاتيجيات معالجة املشكالت السلوكية الصفية: ًرابعا

هناك العديد من االسرتاتيجيات الكربى التي ميكن استخدامها ملعالجة املشكالت 

 :الصفية، وتصنف هذه االسرتاتيجيات إىل ما ييل

 : اسرتاتيجيات التدخالت البسيطة، ومن أمثلتها -1

 اإلشارات غري اللفظية، كأن يضع املعلم أصبعه عىل فمه، أو يهز رأسـه التلميحات أو 

 .داللة عىل الرفض، أو اللمس الخفيف لذراع الطالب أو كتفه

 النشاط التايل برسعة، ألن بعض املشاكل الصفية تحدث عندما تكـون هنـاك مواصلة 

 .فرتة طويلة بني النشاط واآلخر
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 ل توضيح ما يجب عـىل الطالـب أو الطـالب أن إعادة توجيه السلوك، وذلك من خال

 :يفعلوه، كأن تقول مثالً

  يجب عىل كل طالب فيكم أن يكتب إجابات األسئلة الثالثة األوىل من أسئلة الفصـل

 .الثالث يف دفرته

 يجب عىل كل طالب فيكم أن يجلس يف مقعده بهدوء. 

 تأكدوا من أن مجموعتكم تعمل عىل مناقشة خطة مرشوعكم. 

 إصدار األمر بإيقاف السلوك غري املناسب، وإعادة توجيه السلوك املطلوب. 

 للطالب لالختبار بني التوقف عن السلوك غري املرغـوب، وبـني انتظـار إتاحة الفرصة 

 .تطبيق القوانني واإلجراءات

 : اسرتاتيجيات التدخل املعتدل، ومن أمثلتها -2

 ًو نشاطا مرغوبا تكون قد اتفقـت معهـم عليـه، ًالتوقف عن منح الطالب امتيازا ما أ

. ًكأن تكون قد سمحت لألصدقاء بالجلوس معا، أو العمل مـع بعضـهم يف مهمـة مـا

فسحب هذا االمتياز ميكن أن ميارس الطالب السلوك املطلوب، والكف عـن السـلوك 

 .غري املرغوب

  الطالب أو نقلهم من أماكنهمإبعاد 

 ء، كأن تطلب من الطالب املخالفني الجري مسـافة إضـافية استخدام الغرامة أو الجزا

يف حصة الرتبية الرياضـية، أو أن يحـل الطـالب املخـالفني متـارين إضـافية يف حصـة 

 .الرياضيات

 توقيع جزاء الحجز يف الصف يف فرتات الراحة. 

 واإلجراءات التي وضعتها املدرسةاستخدام القوانني . 

 :سع، ومن أمثلتهااسرتاتيجيات التدخل األو -3

  العقد الفردي مع الطالب املخالف بعد مناقشته يف املشكلةاستخدام. 

 ًاالجتامع بويل األمر، وعرض املشكلة عليه، ومحاولة التعاون معا لحلها. 
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  استخدام نظام وضع عالمةx  أمام الطالب الذي يقوم بسـلوك غـري مناسـب وتوقيـع

 .الجزاء إذا تكرر منه السلوك

 تخدام منوذج املعالجة الواقعية الـذي وضـعه ولـيالم جـالرس، ويـتم وضـع منـوذج اس

 :جالرس موضع التنفيذ من خالل الخطوات التالية

 إقامة عالقات طيبة مع الطالب، حتى يتبوعوا توجيهاته. 

 الرتكيز عىل السلوك غري املناسب، من خالل اجتامع يعقد مع الطالب. 

 ن هذا السلوك، وتورطه فيهتقبل الطالب مبسئوليته ع. 

 تقييم الطالب لهذا السلوك غري املناسب، وأثره عليه وعىل زمالئه. 

 وضع خطة مشرتكة بني املعلم والطالب للعالج. 

 التزام الطالب بإتباع الخطة املتفق عليها. 

 من جانب املعلممتابعة إنجاز الخطة  . 

 :اسرتاتيجيات أخرى، ومن أمثلتها -4

 من خالل وضع قواعد للنظـام الصـفي، وصـياغة تعلـيامت صـفية واالتفـاق  :يةالوقا

عليها، وجعل الطالب مندمجني بأعامل مفيدة ، واستخدام تقنيـات مختلفـة،وإعطاء 

فرتة راحة قصرية تتخلل األنشـطة التعليميـة، واختيـار األوقـات املناسـبة مـن اليـوم 

ـات ال ـل أوـق ـات الـصـعبة مـث ـدرايس إلعـطـاء التعينـي ـصـباح حـيـث يـكـون الـطـالب اـل

  .مستعدين لذلك

 مـدح : حيث إن مدح الطالب عىل السلوكيات املرغوبـة مثـل: مدح السلوك املرغوب

و يجيبـون . املعلم للطالب الذين يجلسون يف مقاعدهم أثنـاء االسـتجابة لسـؤال مـا

 . عندما يؤذن لهم، قد يؤدي إىل إيقاف السلوك غري املرغوب

 حيث يقوم املعلم مبدح طـالب الصـف مجتمعـني، ثـم يقـوم : مدح الطالب اآلخرين

  .مبدح طالب ما ألدائه ومامرسته عمل ما

 من قبل املعلم عىل أن يكون املعلم قدوة يف كل ترصفاته : االنضباط الذايت 
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 مهارة اختيار واستخدام وسائل وتكنولوجيا التعليم: ُثالثا

 اختيـار واسـتخدام علـم النـاجح مهـارةات األساسـية الواجـب توافرهـا يف املهارمن امل

ً ويحدد املعلم الوسيلة املناسبة لدرسه أساسا عىل طبيعـة الـدرس ، وتكنولوجيا التعليمائلوس

وأهدافه ومحتواه يف مرحلة تخطيط الدرس وإعداده، من أجل مساعدة املتعلمني عىل بلـوغ 

وان تكـون . الـدرسويجـب أن تكـون الوسـيلة مرتبطـة بأهـداف . األهداف املحددة للـدرس

متكاملة مع طريقة التدريس، ومناسبة ملستويات املتعلمـني، وأن يكـون املعلـم عـىل معرفـة 

سابقة بها، ويشارك يف إعدادها املتعلمني وهناك العديد مـن الوسـائل التعليميـة التـي ميكـن 

للمعـلـم أن يـسـتخدمها يف تخطيـطـه لـلـدرس وتنفـيـذه مـثـل اـلـنامذج والعيـنـات، واللوـحـات، 

لسبورات، والصور، والرسـوم، والخـرائط، واألفـالم، والرشائـح، والتوضـيحات التـي يتضـمنها وا

الكتاب املدريس والتسجيالت واإلذاعة والتلفزيون باإلضافة إىل الوسائل التكنولوجيـة الخاصـة 

 وعليه أن يراعي االعتبـارات الواجـب أخـذها يف الحسـبان .باستخدام وعرض املواد التعليمية

 .اء وبعد استخدام وسائل وتكنولوجيا التعليم املتنوعةقبل وأثن

  مهارة استخدام الكتاب املدريسً:رابعا

 ؛ ولكنه ليس املصدر الوحيد،سيظل الكتاب املدريس هو أحد املصادر األساسية للتعليم

ويستطيع املعلم أن يوجه  .ألن الكتاب يستخدم كمرجع للمعلم واملتعلمني يف إعداد الدروس

ـسـتخدام الكـتـاب اـملـدريس يف تنمـيـة مـهـاراتهم يف الـقـراءة والفـهـم والنـقـد والتفـسـري طالـبـه ال

 .ًوالتعبري عن أنفسهم وفقا لضوابط يضعها املعلم
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 أسئلة التقويم الذايت

 :أمام اإلجابة الصحيحة لكل مام يأيت)  √(ضع عالمة : السؤال األول

 :بني يرتاوح أن يجب دقيقة 50-40 مدتها لحصة للتهئية املناسب الزمن) 1(

 ) (        دقائق 4 – 2) أ(

 ) (        دقائق7-3) ب(

 ) (       دقائق 5 – 3) ج(

 ) (        دقائق 8 – 4) د(

 اسرتاتيجيات كأحد ًمرغوبا،ً نشاطا أوً معيناً امتيازا الطالب منح عن التوقف ُيعـد) 2 (

 :النوع من تـدخـالً الصفيــة، املشكالت معالجـة

 ) (        لبسيط ا-أ

 ) (       املعتدل-ب

 ) (         الواسع-ج

 ) (         الحـاد-د

 :املشكالت إىل الحلوى قطع لبعض املتعلم تناول مشكلة تنتمي) 3 (

 ) (       .التافهة) أ (

 ) (       .البسيطة)ب(

 ) (       .الحـادة)ج(

 ) (       .املتفاقمة) د(

 املشكالت ملواجهة األوسع التدخل اسرتاتيجيات تحت تندرج اآلتية الحلول جميع) 4(

 :عدا ما الصفية

 ) (     .االجتامع بويل أمر املتعلم)أ (

 ) (    .إيقاع الجزاء بعد تكرار السلوك) ب(
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 ) ( . العـقد الفـردي مع املتعلم املخـالف بعد مناقشته يف املشكلة) ج(

 ) ( . أو انتظار تطبيق القوانيـنتخيري املتعلم بني التوقف عن السلوك ) د(
 

ُتـعد املشـكالت السـلوكية الصـفية مـن أكـرث التحـديات التـي تواجـه  " :السؤال الثاين

العديد من املعلمني، وخاصة املبتدئني منهم، وإن عدم معرفة املعلـم ألنواعهـا واسـرتاتيجيات 

ً ضوء ذلك وضح مستعينا يف". التعامل معها، تجعله ال يستطيع تأدية عمله بالكفاءة املطلوبة

 :باألمثلة

 األنواع الرئيسية لهذه املشكالت -أ 

األساليب املختلفة السرتاتيجية التدخالت البسيطة التي ميكنك استخدامها يف  -ب 

 . معالجة املشكالت السلوكية الصفية
 

 ُتـعد مهارة تهيئة الطالب وإثـارة دافعيـتهم مـن املهـارات الرئيسـية " :السؤال الثالث

يف ضـوء ذلـك وضـح ". التي ينبغي أن تتوافر يف املعلم، حتى يسـتطيع تأديـة عملـه بكفـاءة 

أهمية مهارة التهيئـة، والعوامـل التـي يجـب أن يختـار يف ضـوئها املعلـم األسـلوب املناسـب 

 .للتهيئة

 

 )4( نشاط صفي

  استعراض أحدث طرق التدريس الحديثة باستخدام الوسائل التكنولوجيا-

  إحدى الطرق الحديثة يف تنفيذ درس من الدروس استخدام-

  استخدام طريقة التعليم اإللكرتوين يف وحدة من الوحدات-

 



 

الفصل الخامس

 طـــرق التدريــــس



 طــــرق التدريـــس
 

- 

 
 

س 
ـــ

ـــ
ام

لخ
ل ا

ـــ
ص

لف
 ا

172

 

 



 طــــرق التدريـــس
 

 

  173

س
ـــ

ـــ
ام

لخ
ل ا

ـــ
ص

لف
 ا

 

 معنى الطريقة يف التدريس

هي الكيفية أو األسلوب الذي يختاره املدرس ليساعد : الطريقة يف املجال الرتبوي

املتعلمني عىل تحقيق األهداف التعليمية السلوكية، وهي مجموعة من اإلجراءات 

ف واملامرسات واألنشطة العلمية التي يقوم بها املعلم داخل الفصل بتدريس درس معني يهد

 .إىل توصيل معلومات وحقائق ومفاهيم للمتعلمني

ًويحتاج املعلم يف هذا الشأن أن يكون قادرا عىل تقديم املادة وإثارة االهتاممات 

والرشح والتمهيد والتوضيح واالستامع واختيار االستجابات املناسبة من املتعلمني وتلخيصها 

د عىل خربته وتجاربه وإعداده وتأهيله وهي عمليات أساسية البد أن يقوم بها املعلم، وتعتم

 .وإبداعه

 معايري اختيار الطريقة يف التدريس

هناك العديد من العوامل واملتغريات التي ميكن للمعلم أن يختار طريقة التدريس يف 

 :ضوئها وهي

  الهدف التعليمي-1

إن لكل هدف من األهداف طريقة خاصة بتدريسه، واألهداف التعليمية عامل أسايس 

فطريقة . يؤثر يف قرارات املعلم املتصلة بالطريقة التي سوف يتبعها لتحقيق هذه األهداف

التدريس التي تستخدم يف تدريس املعلومات أو الحقائق تختلف عن الطريقة التي تتبع يف 

تدريس املفاهيم واالتجاهات واملهارات، فإذا كان املعلم يهدف إىل إكساب املتعلمني بعض 

تكوينها لديهم، فإذن ميكن أن يستخدم التعليم عن طريق االكتشاف كمدخل يف املفاهيم أو 

ًالتدريس، وإذا كان يهدف إىل تحصيل املتعلمني مقدارا من الحقائق فيمكن أن يستخدم 

 .طريقة اإللقاء أو القراءات الخارجية
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  طبيعة املتعلم-2

 وقادرة عىل جذب انتباه مبعنى أن تكون الطريقة املختارة مناسبة ملستوى املتعلمني

وتنشيط تفكريهم ومتناسبة مع خرباتهم السابقة، وأن يراعي الفروق الفردية املوجودة بينهم 

 عن أنفسهم من ً-أيضا- فاألفراد ال يختلفون عن بعضهم البعض فقط ولكنهم يختلفون -

 آخر وقت ألخر فام ينطبق عىل املتعلمني يف هذا املوقف قد ال ينطبق عليهم يف موقف

 فالطريقة التي تناسب مجموعة معينة من املتعلمني قد ال تتناسب مع -ووقت الحق 

 .مجموعة أخرى

 طبيعة املادة -3

يجب أن تتالءم الطريقة مع محتوى املادة الدراسية إذ يجب التعرف عىل محتوى 

 املادة الدراسية ومستوى صعوبتها ونوع العمليات التي يتطلبها فهم هذا املحتوى قبل

 .التخطيط لطريقة تدريس معينة

ولذلك تختلف املواد من حيث طبيعتها من مجال إىل آخر، فالتاريخ مثالً تضمن 

ًحقائق وأهداف تنتمي إىل املايض، وال ميكن إثباتها تجريبيا يف املعمل ولكن معرفتها تتم عن 

رق تدريس طريق التحقيق والدراسة والنقد والتحليل للوثائق التاريخية ولذلك تختلف ط

 .التاريخ عن طريق تدريس العلوم التي ميكن أن تتم يف املعامل من خالل التجارب املعملية

 )نظرة املعلم إىل التعليم( خربة املعلم -4

يختلف أداء املعلم لطريقة التدريس باختالف كفاءته ومهاراته وبحسب شخصيته 

 ًالتي تناسب معلام ما قد الولكل معلم أسلوبه الخاص يف التدريس، وكذلك فإن الطريقة 

تكون مناسبة مع معلم آخر، وتتحدد طريقة التدريس التي يختارها بنظرته إىل عملية 

 التعليم ونوع الفلسفة الرتبوية التي يستخدمها، فإذا كان يرى أن التعليم عملية ذاتية يقوم 
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جب التنوع يف ولذلك ي. بها املتعلم فإن طريقته يف التدريس سوف تنسجم مع هذه الطريقة

 .طرق التدريس وأساليبه حتى يؤدي ذلك إىل اهتامم املتعلمني ودافعيتهم

 

 :مميزات الطريقة الجيدة يف التدريس ما ييل

 . تراعي املتعلم ومراحل منوه وميوله-1

 . نستند عىل نظريات التعلم وقوانينه-2

 . تراعي خصائص النمو للمتعلمني الجسمية والعقلية-3

 .هداف الرتبوية التي نرجوها من املتعلم تراعي األ-4

 . تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني-5

 . تراعي طبيعة املادة الدراسية وموضوعاتها-6
 

ًويف ضوء أهمية طرق التدريس، يتضح أن هناك طرقا عديدة ميكن استخدامها لتسهيل 

 طريقة مثىل للتدريس عملية التعلم وهي طرق فردية وطرق جامعية مع اإلشارة أنه ال توجد

ًورمبا يقوم املدرس باختيار وتنويع الطريقة املناسبة وفقا ألهداف الدرس ومستويات 

 .املتعلمني ونوعية املحتوى الذي يدرسه اإلمكانات املادية والبرشية املتاحة

 )املحارضة(طريقة اإللقاء 

الكبار هم هي من أقدم طرق التدريس، وكانت مرتبطة بعدم وجود كتب تعليمية، و

 .ًالذين يقومون بالتعليم للصغار وهي ال تزال من أكرث الطرق شيوعا حتى اآلن

طريقة املحارض هي عبارة عن قيام املعلم بإلقاء املعلومات واملعارف عىل املتعلمني يف 

 .بطريقة أخرىكافة الجوانب وتقديم الحقائق واملعلومات التي قد يصعب الحصول عليها 

 اإللقائيةخطوات الطريقة 

 :وطالبه فيام ييل) هر بارت(حددها العامل 
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الغرض منها إعداد عقول املتعلمني للمعلومات الحديثة : املقدمة أو التمهيد -1

 .وتهيئتها للموضوع الجديد من خالل تذكريهم بالدرس السابق

ويتضمن موضوع الدرس كله من حقائق وتحارب وصوالً إىل استنباط : العرض -2

الحكم الصحيح، لذا فإنها تشمل عىل الجزء األكرب من الزمن القواعد العامة و

 .املخصص للدرس

ويوازن ) املعلومات(الغرض منه أن يبحث املعلم عن الصلة بني الجزئيات : الربط -3

بني بعضها البعض حتى يكون املتعلمني عىل بينة من هذه الحقائق، وقد تدخل 

 .هذه الخطوة عادة مع املقدمة والعرض

 وهي خطوة ميكن الوصول إليها بسهولة إذا سار املعلم يف الخطوات :االستنباط -4

السابقة بطريق طبيعي، إذ بعد أن يفهم املتعلمني الجزئيات ميكنهم الوصول إىل 

 .القوانني العامة والتعميامت واستنباط القضايا الكلية

 وفيها يستخدم املعلم ما وصل إليه من تعميامت وقوانني ويطبقها عىل: التطبيق -5

جزئيات جديدة، حتى يتأكد من ثبوت املعلومات إىل أذهان املتعلمني، ويكون هذا 

 .التطبيق يف صورة أسئلة

ًوهذه الطريقة تقوم عموما عىل الرشح واإللقاء من املعلم، واإلنصات واالستامع من 

 .ًجانب املتعلمني واالستظهار استعدادا لالمتحان

 من صور الطريقة اإللقائية

وهي تناسب الكبار حيث ال تقوم فيها مناقشات وال يثار أسئلة إال يف : املحارضة -1

نهاية املحارضة وبناء عىل ذلك التناسب التعليم االبتدايئ أو الثانوي إال يف مرحلته 

 .األخرية وهي تصلح يف بعض املواد دون األخرى

املقصود به توضيح وتفسري ما غمض عىل املتعلمني فهمه، ويتوقف : الرشح -2

 ه عىل حسن اللغة واأللفاظ والتعبريات السهلة، وإظهار النقاط الرئيسية جودت
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واالنتقال من السهل إىل الصعب ومن املعلوم إىل املجهول ومن الكل . يف املوضوع 

ومن . الجزء والتدرج من الجزئيات إىل الكليات ومن العميل إىل النظريإىل  

 ..املحسوس إىل املعقول 

ح واإليضاح اللفظي يف حالة تعذر وجود وسيلة وهو من وسائل الرش: الوصف -3

تعليمية، ويتم ذلك يف مختلف املواد، عىل أن تكون املادة واضحة يف ذهن املعلم 

 .نفسه مع سهولة اللغة

القصص يف التدريس تساعد عىل جذب انتباه املتعلم وتشويقه وتساعد : القصص -4

ًال خلفيا وتؤدي إىل عىل نقل املعلومات والحقائق بطريقة شيقة، ويريب األطف

الحيوية والنشاط يف الدروس الجامدة، وهناك القصص التاريخية، والقصص الخيالية 

 .وعىل ألسنة الحيوان

 أثر اإللقاء يف نتائج التعلم

يعترب اإللقاء الجيد كوسيلة لنقل املعلومات أكرث فاعلية من قراءة هذه املعلومات يف 

ة للتعبري عن املعنى باإلشارة والصورة كام أنه يسهل الكتب، وذلك ألن اإللقاء يتيح الفرص

معه حرص االنتباه، وتتوافر معه الفرصة أمام املتعلمني لالستفهام أمام الدرس إلزالة أي فهم 

خاطئ، ويتطلب طريقة اإللقاء مهارة كافية من القائم بتنفيذها واستخدامها مثل الطالقة يف 

 .الحديث واللباقة

 نقد طريقة اإللقاء

 :املميزات

بسهولة التطبيق، ومبوافقتها ملختلف مراحل : متتاز الطريقة اإللقائية بصفة عامة -1

ًالتعليم باستثناء طريقة التحرض التي توافق خصيصا طالب الجامعة أو كبار السن 

 .بصفة عامة
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متتاز طريقة املحارض باتساع نطاق املعرفة، وبتقديم معلومات جديدة من هنا  -2

 .يف إثراء معلومات الحارضينوهناك مام يساعد 

تفيد طريقة الرشح يف توضح النقاط الغامضة ويساعد الوصف كذلك يف خدمة هذا  -3

 .الغرض، وثبوت األفكار يف الذهن

تعترب طريقة الوصف مناسبة لتطبيقها يف مختلف ميادين املعرفة، ومتتاز طريقة  -4

 .مهم مبوضوع الدرسالقصص بأنها تشد انتباه املتعلمني وتزيد من تركيزهم واهتام

 :العيوب

ُتسبب هذه الطريقة إجهاد وإرهاق املعلم حيث أنه يلقى عليه العبء طوال  -1

 .املحارضة

موقف املتعلم يف هذه الطريقة موقف سلبي يف عملية التعلم، وتنمي هذه  -2

الطريقة عند املتعلم صفة االتكال واالعتامد عىل املعلم الذي يعترب مع الكتاب 

 .ًته مصدرا للعلم واملعرفةاملدريس وملخصا

تؤدي هذه الطريقة إىل شيوع روح امللل بني املتعلمني حيث أنها متيل لالستامع  -3

طوال املحارضة وتحرم املتعلم من االشرتاك الفعيل يف تحديد أهداف الدرس ورسم 

 .خطته وتنفيذها

يعترب أن هذه الطريقة تغفل ميول املتعلمني ورغباتهم والفروق الفردية بينهم إذ  -4

 .املتعلمني سواسية يف عقولهم التي تستقبل األفكار الجديدة

تهتم هذه الطريقة باملعلومات وحدها وتعتربها غاية يف ذاتها وبذلك تغفل شخصية  -5

 .املتعلم يف جوانبها الجسمية والوجدانية واالجتامعية واالنفعالية

ة لفظية، ال عىل أنها تنظر هذه الطريقة إىل املادة التعليمية عىل أنها مواد منفصل -6

 .خربات متصلة، وال تؤدي إىل اكتساب املهارات والعادات واالتجاهات والقيم
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ًهذه الطريقة تجعل املعلم يسري عىل وترية واحدة وخطوات مرتبة ترتيبا منطقيا ال  -7 ً

 .يحيد عنه، مام يؤدي يف كثري من األحيان إىل السأم وامللل

كتاتوري عن السلطة إذا أن املعلم يف هذه أنها طريقة وثيقة الصلة مبفهوم دي -8

الطريقة هو وحده املالك للمعرفة واملتعلم فيها مسلوب اإلرادة عليه أن يسمع 

 .ويلتزم الطاعة

 :األساليب الفعالة يف اإللقاء

عىل الرغم من أن االتجاه السائد هو اعتبار طريقة اإللقاء من أقدم الطرق التعليمية 

 :ل منها طريقة فعالة ومن هذه اإلرشادات ما ييلإال أن مثة إرشادات تجع

أن يقوم املعلم بإثارة حب االستطالع لدى طالبه، وإعطاء املتعلمني فكرة عن عنارص  -1

 .املوضوع

 .تكيف رسعة العرض حسب قدرة املتعلمني عىل املتابعة وتسجيل املالحظات -2

ومتابعتهم طرح أسئلة عىل املتعلمني بني فرتة وأخرى للتأكد من مدى فهمهم  -3

 .للدرس

ًأن يكون صوت املعلم طبيعيا وعاديا وأن يحاول النظر إىل جميع املتعلمني أثناء  -4 ً

 .اإللقاء

االهتامم باستخدام الوسائل التعليمية املعينة عىل التوضيح وكرس امللل بني  -5

 .املتعلمني

 .يقالتثبيت العنارص األساسية للدرس عىل السبورة ليك يستطيع املتعلمني متابعة ما  -6

 .عدم اإلكثار من الخروج عن املوضوع ألن ذلك يشتت انتباه املتعلمني -7

عدم التأثر واالنفعال يف حالة انرصاف املتعلمني وتشتت انتباههم ألن ذلك يبدو  -8

ًطبيعيا أحيانا ً. 
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محاولة عمل اختبارات قصرية للمتعلمني يف نهاية الحديث أو بداية الحصة الثانية  -9

 .للمتعلمني ملتابعة ما يلقي عليهم بصورة جديةًليك يكون ذلك محفزا 

 طريقة املناقشة

هي عبارة عن أسلوب يكون فيه املدرس واملتعلمني يف موقف إيجايب حيث أنه يتم 

طرح القضية أو املوضوع ويتم بعده تبادل اآلراء املختلفة لدى املتعلمني ثم يعقب املدرس 

ر كل ذلك يف نقاط حول املوضوع أو عىل ذلك مبا هو صائب ومبا هو غري صائب ويبلو

 .املشكلة

وقد استخدمت أشكال مختلفة للعمل التعاوين تشجع املتعلمني عىل تحمل املسئولية 

الذي يقتيض بأن يشرتك املتعلمني ) التسميع الجامعي(يف تعلمهم وكان أول هذه األشكال 

لطريقة يف أساليبها ًجميعا يف مناقشة املوضوع وأن يرأس أحدهم املناقشة، وتأخذ هذه ا

أشكاالً متعددة كالندوات واللجان والجامعات الصغرية، ومتثيل األدوار والتمثيل التلقايئ 

للمشكالت االجتامعية، وتستخدم هذه الطريقة عادة لتنمية املهارات املعرفية واالتجاهات 

 :وهناك ثالثة أنواع للمناقشة هي. .واملشاعر

 ً. كلياًملضبوطة جزئيا، واملناقشة املضبوطة املناقشة الحرة، واملناقشة ا-

 خطوات تنفيذ املناقشة

 .االهتامم بتحديد امليعاد واملكان التي سوف يتم فيه املناقشة -1

 .تحديد موضوع املناقشة وتوضيح أهدافه -2

 .تدريب املتعلمني عىل طريقة التفكري السليم والتعبري عن الرأي الخاص بهم -3

 لجمع املادة العلمية الخاص باملوضوع وهو موضوع اختيار أحسن املراجع املناسبة -4

 .املناقشة

ًتنظيم مادة املناقشة تنظيام تربويا سليام -5 ً ً. 
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 .االهتامم بكتابة عنارص املوضوع عىل السبورة -6

 .االلتزام الكيل بالحضور قبل بدء املناقشة -7

 ً.يحاًعدم السخرية من املتعلمني الذين ال يوافقون يف التعبري عن رأيهم تعبريا صح -8

 .حسن استخدام الضبط والربط داخل قاعة املناقشة -9

 نقد هذه الطريقة

 املزايا: أوالً

إن هذه الطريقة تشجع املتعلمني عىل احرتام بعضهم البعض وتنمي عند الفرد روح  -1

 .الجامعة

خلق الدافعية عند املتعلمني مبا يؤدي إىل منوهم العقيل واملعريف من خالل القراءة  -2

 .اقشةًاستعدادا للمن

أنها تجعل املتعلم مركز العملية التعليمية بدالً من املعلم وهذا ما يتفق  -3

 .واالتجاهات الرتبوية الحديثة

أنها وسيلة مناسبة لتدريب املتعلمني عىل أسلوب الشورى والدميقراطية، ومنو الذات  -4

 .من خالل القدرة عىل التعبري عنها، والتدريب عىل الكالم واملحادثة

علمني عىل العمل واملناقشة الحرة إلحساسهم بالهدف من الدرس تشجيع املت -5

 .واملسئولية التعاونية

 العيوب: ًثانيا

 .احتكار عدد قليل من املتعلمني للعمل كله -1

عدم االقتصاد يف الوقت، ألنه قد تجري املناقشة، بأسلوب غري فعال مام يؤدي إىل  -2

 .هدر يف الوقت والجهد
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 املناقشة، وطغيان فاعلية املعلم يف املناقشة عىل فاعلية التدخل الزائد من املعلم يف -3

 .التدريس

ًاحتامل زوال أثر املعلم يف هذه الطريقة كونه سيكون مراقبا ومرشدا فقط -4 ً. 

اهتامم املعلم واملتعلمني بالطريقة واألسلوب دون الهدف من الدرس، كام أن  -5

 . موجودتلخيص الدرس وترابط املعلومات يف هذه الطريقة يكون غري

 دور املعلم ومسئوليته

املسئوليات للمعلم دور كبري وأسايس يف املناقشة ويتأىت هذا الدور من خالل اضطالعه 

 :الزمنية مثل

 .مساعدة املتعلمني يف عدم الخروج عن موضوع املناقشة -1

 .معاونة املتعلمني عىل استخدام كل املادة املتصلة باملناقشة -2

 .نحو األهداف املتفق عليهااملحافظة عىل سري املناقشة  -3

 )الطريقة السقراطية(طريقة الحوار 

األوىل : وهي طريقة تقوم عىل مرحلتني) سقراط(أول من استخدم هذه الطريقة 

التهكم وبوساطتها يتمكن سقراط من أن يزعزع ما يف نفس صاحبه من اليقني الذي يعتقده 

 .دة، تم التوليد، توليد األفكار الجديوالذي ال أساس له

 :وتتكون الطريقة الحوارية من ثالث مراحل

الذي ال أساس له من الصحة وهي مرحلة يراد بها إظهار جهل : مرحلة اليقني -1

 .لخصم وغروره وادعائه العلما

وهي مرحلة إثارة التساؤالت واإلجابة عنها حتى تظهر للمتكلم جهله : مرحلة الشك -2

 . يقينيةويقع يف حرية وأن املعلومات السابقة لديه غري
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وهي مرحلة يقصد منها البحث من جديد يف املوضوع : الشك مرحلة اليقني بعد -3

ومعرفة األمثلة التي توضح الحقيقة ومتيزها من غريها، وهي مرحلة تقوم عىل 

 .أساس اإلدراك العقيل ال عىل أساس التصديق الساذج

 إمكانية تطبيق هذه الطريقة

حالية يتحول املدرس إىل محاور وينزل املدرس إذا طبقنا هذه الطريقة يف مدارسنا ال

ًإىل مستوى املتعلمني تاركا للمتعلم الحرية يف إبداء أرائه وإظهار ما يجول بخاطره، وإن يف 

هذه الطريقة من الحرية والتبسيط وعدم التكلف والرسور ما يجعلها موافقة لصغار 

ء من التغيري وتحتاج يف تنفيذها إىل األطفال، عىل أن استعاملها مع الكبار له فائدة ففيها يش

 .مهارة وصدق

 طريقة العرض العميل

وهذه الطريقة تعد من الطرق التقليدية التي تستخدم يف حجرات الدرس، وتستخدم 

وفيها يتم البدء من الكل . بصورة متفاوتة يف معظم املدارس الفنية وأقسام التدريب الصناعي

ويتم الوصول إىل حل . صيات، ومن القاعدة إىل التطبيقإىل الجزء ومن العموميات إىل الخصو

مشكلة التعلم من خالل قياس نتائج املتعلم عىل ضوء املوضوع املشاهد أمامه، وتقاس هذه 

النتيجة مبدى قرب أو بعد النتيجة التي توصل إليها املتعلم مبطابقتها عىل ما شاهده يف 

 .املوقف التعليمي

  مراحل استخدام العرض العميل

 :ً وفقا لثالث مراحل متتابعة هيالعرض العميلتستخدم طريقة 

 .وفيها يحدد املعلم الهدف من موضوع التعلم: املقدمة -أ 

وفيها يقوم املعلم بعرض املوضوع ويشاهده املتعلمني، : مرحلة عرض املوضوع -ب 

ويتم فيها الرد عن استفسارات وأسئلة املتعلمني، ويتخللها مجموعة من األنشطة 

 .ة ملوقف املشاهدةاملدعم
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وفيها يقوم املتعلم بتكرار الخطوات التي قام بها : مرحلة التثبيت والدمج -ج 

ًاملعلم يف املرحلة السابقة، وتراجع وتخترب وفقا ملا شاهده املتعلم أثناء عرض  ُ ُ

 .املعلم

وهذه الطريقة تعد من الطرق املثىل يف تدريب املتعلمني ذوي املستويات املتوسطة 

. ًوسطة، ومع املعلمني الذين مل يتلقوا تدريبا وليس لديهم خربات يف مجال التدريسودون املت

ويطلق عىل هذه الطريقة عدة مسميات مثل الطريقة القياسية، وطريقة عرض البيان يف 

 .الدرس وغريها

 طريقة القصة يف التدريس

من تعد طريقة التدريس القامئة عىل تقديم املعلومات والحقائق بشكل قصيص، 

الطرق التقليدية التي تندرج تحت مجموعة العرض، وهذه الطريقة تعد من أقدم الطرق 

التي استخدمها اإلنسان لنقل املعلومات والعرب إىل األطفال، وهي من الطرق املثىل لتعليم 

املتعلمني خاصة األطفال منهم، كونها تساعد عىل جذب انتباههم وتكسبهم الكثري من 

 .ق التاريخية، والخلفية، بصورة شيقة وجذابةاملعلومات والحقائ

  استخدام طريقة القصة يف التدريسرشوط

الستخدام الطريقة القصصية يف التدريس هناك مجموعة من الرشوط التي ينبغي عىل 

 :املعلم مراعاتها عند التدريس بهذه الطريق، هي

 .أن يكون هناك ارتباط بني القصة وبني موضوع الدرس -أ 

 .ة مناسبة لعمر املتعلمني ومستوى نضجهم العقيلأن تكون القص -ب 

أن تدور القصة حول أفكار ومعلومات وحقائق يتم من خاللها تحقيق أهداف  -ج 

 مع تركيز املعلم عىل مجموعة املعلومات والحوادث التي تخدم تلك. الدرس

األهداف، بحيث ال ينرصف ذهن املتعلم إىل التفصيالت غري الهامة ويبتعد عن 

 .غرض املحدد للقصةتحقيق ال
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أن تكون األفكار والحقائق واملعلومات املتضمنة يف القصة قليلة حتى ال تؤدي كرثتها  -د 

 .إىل التشتت وعدم الرتكيز

أن تقدم القصة بأسلوب سهل وشيق يجذب انتباه املتعلمني ويدفعهم إىل اإلنصات  -ه 

 .واالهتامم

 .تاج إىل القصةإال يستخدم املعلم هذه الطريقة يف املواقف التي ال تح -و 

وان تبتعد عن . أن تكون الحوادث املقدمة يف إطار القصة متسلسلة ومتتابعة -ز 

ًالحوادث واملعاين التي تصور املواقف تصويرا حسيا ً. 

أن يستخدم املعلم أسلوب متثيل املوقف بقدر اإلمكان، ويستعني بالوسائل  -ح 

 .القصةالتعليمية املختلفة التي تساعده عىل تحقيق مقاصده من هذه 

 الطريقة القصصية يف التدريس يتطلب أن يكون إتباعويف ضوء هذه الرشوط يتبني أن 

ًاملعلم مزودا بقدر من القصص التي تتناسب مع مستوى تالميذ املرحلة التي يعمل بها 

 .وترتبط مبوضوعات املنهج املقرر

 يف دروس كام يتضح أن هذه الطريقة ميكن أن تستخدم يف املواد االجتامعية وخاصة

 .التاريخ، ويف بعض فروع اللغة العربية والرتبية اإلسالمية

 طريقة حل املشكالت

هي حالة شك وحرية وتردد تتطلب القيام بعمل بحث : املشكلة بشكل عام معناها

يرمي إىل التخلص منها وإىل الوصول إىل شعور باالرتياح، ويتم من خالل هذه الطريقة صياغة 

 .يف صورة مشكالت يتم دراستها بخطوات معينةاملقرر الدرايس كله 

هي حالة يشعر فيها املتعلمني بأنهم أمام موقف قد يكون مجرد : واملشكلة

سؤال يجهلون اإلجابة عنه أو غري واثقني من اإلجابة الصحيحة، وتختلف املشكلة من 

 حيث طولها ومستوى الصعوبة وأساليب معالجتها، ويطلق عىل طريق حل املشكالت 
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لذلك فإنها تقوم عىل إثارة تفكري املتعلمني وإشعارهم بالقلق ) ألسلوب العميل يف التفكريا(

ويتطلب إيجاد الحل املناسب لها قيام  يستطعيون حلها بسهولة إزاء وجود مشكلة ال

 .املتعلمني بالبحث الستكشاف الحقائق التي توصل إىل الحل

 : مبا ييلفتتصيشرتط أن تكون املشكلة املختارة للدراسة و

 .أن تكون مناسبة ملستوى املتعلمني -1

 .أن تكون ذات صلة قوية مبوضوع الدرس -2

 أن تكون متصلة بحياة املتعلمني وخرباتهم السابقة  -3
 

حث الطالب عىل : وعىل املدرس إرشاد وحث املتعلمني عىل املشكلة عن طريق

ملجالت وغري ذلك، وأن يعني القراءة الحرة واإلطالع عىل مصادر املعرفة املختلفة من الكتب وا

املتعلمني عىل اختيار أو انتقاء املشكلة املناسبة وتحديدها وتوزيع املسئوليات بينهم كل 

كام أنه يقوم بتشجيع املتعلمني عىل االستمرار ويحفزهم عىل النشاط . حسب ميوله وقدراته

فكري إىل أقىص درجة يف حالة تهاونهم، وتهيئ لهم املواقف التعليمية التي تعينهم عىل الت

ممكنة، والبد أن يصاحب هذه الطريقة عملية تقويم مستمر من حيث مدى تحقق العرض 

واألهداف ومن حيث مدى تعديل سلوك املتعلمني وإكسابهم معلومات ومهارات واهتاممات 

االنفجار السكاين، مشكلة األمية، : واملشكالت مثل. (واتجاهات وقيم جديدة مرغوبة فيها

 .وغريها) لةالبطا

 خطوات الطريقة

 اإلحساس بوجود مشكلة وتحديدها -1

ويكون دور املعلم يف هذه الخطوة هو اختيار املشكلة التي تناسب مستوى نضج 

 .املتعلمني واملرتبطة باملادة الدراسية
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 فرض الفروض -2

وهي التصورات التي يضعها املتعلمني بإرشاد املعلم لحل املشكلة وهي الخطوة 

التفكري وخطة الدراسة، وتتم نتيجة املالحظة والتجريب واإلطالع عىل املراجع الفعالة يف 

 .واملناقشة واألسئلة وغريها

  املشكلة موضوع الدراسةجمع البيانات واملعلومات حول -3

  الفروضاختبار صحة -4

ًومعناها تجريب الفروض واختيارها واحدا بعد األخر، حتى يصل املتعلمني للحل، 

 .لمنطق والصحة أو الوصول إىل أحكام عامة مرتبطة بتلك املشكلةباختيار أقربها ل

 )التطبيق(الوصول إىل أحكام عامة  -5

 .أي تحقيق الحلول واألحكام التي تم التوصل إليها للتأكد من صحتها

 مزايا وعيوب طريقة املشكالت

 املزايا: أوالً

 .تنمية اتجاه التفكري العلمي ومهاراته عند املتعلمني -1

 .تعلمني عىل مواجهة املشكالت يف الحياة الواقعيةتدريب امل -2

 .تنمية روح العمل الجامعي وإقامة عالقات اجتامعية بني املتعلمني -3

أن طريقة حل املشكالت تثري اهتامم املتعلمني وتحفزهم لبذل الجهد الذي يؤدي  -4

 .إىل حل املشكلة

 العيوب: ثانيا

 .صعوبة تحقيقها -1

ة التي ميكن أن يفهمها الطالب عند استخدام هذه قلة املعلومات أو املادة العلمي -2

 .الطريقة
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ًقد ال يوفق املعلم يف اختيار املشكلة اختيارا حسنا، وقد ال يستطيع تحديدها بشكل  -3 ً

 .يتالءم ونضج املتعلمني

ًتحتاج إىل اإلمكانات وتتطلب معلام مدربا بكفاءة عالية -4 ً. 

 طريقة املرشوعات

ين يقوم به الفرد ويتسم بالناحية العلمية وتحت هو أي عمل ميدا: تعريف املرشوع

 .ًإرشاف املعلم ويكون هادفا ويخدم املادة العلمية، وأن يتم يف البيئة االجتامعية

الفعالية املقصودة التي تجري يف : بأنه) وليام كلباترك(وقد عرفه املريب األمرييك 

 .وسط اجتامعي متصل بحياة األفراد

ه الطريقة باملرشوعات ألن املتعلمني يقومون فيها بتنفيذ وميكن القول أن تسمية هذ

لذلك فهي . بعض املرشوعات التي يختارونها بأنفسهم ويشعرون برغبة صادقة يف تنفيذها

أسلوب من أساليب التدريس والتنفيذ للمناهج املوضوعة بدالً من دراسة املنهج بصورة 

 إليها ثم حفظها هنا يكلف املتعلم دروس يقوم املعلم برشحها وعىل املتعلمني اإلصغاء

ًبالقيام بالعمل يف صورة مرشوع يضم عددا من وجوه النشاط ويستخدم املتعلم الكتب 

وتحصيل املعلومات أو املعارف وسيلة نحو تحقيق أهداف محددة لها أهميتها من وجهة 

 .نظر املتعلم

 أنواع املرشوعات

 :ياملرشوعات إىل أربعة أنواع ه) كلبا ترك(قسم 

 )إنشائية(مرشوعات بنائية  -1

وهي ذات صفة علمية، تتجه فيها املرشوعات نحو العمل واإلنتاج أو صنع األشياء 

 ).الخ.. .صناعة الصابون، الجنب، تربية الدواجن، وإنشاء حديقة(
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 مرشوعات استمتاعية -2

لم مثل الرحالت التعليمية، والزيارات امليدانية التي تخدم مجال الدراسة ويكون املتع

ًعضوا يف تلك الرحلة أو الزيارة كام يعود عليه بالشعور باالستمتاع ويدفعه ذلك إىل املشاركة 

 .الفعلية

 مرشوعات يف صورة مشكالت -3

وتهدف لحل مشكلة فكرية معقدة، أو حل مشكلة من املشكالت التي يهتم بها 

لدواجن أو مرشوع املتعلمني أو محاولة الكشف عن أسبابها، مثل مرشوع تربية األسامك أو ا

 .ملحاربة الذباب واألمراض يف املدرسة وغري ذلك

 مرشوعات يقصد منه كسب مهارة -4

والهدف منها اكتساب بعض املهارات العلمية أو مهارات اجتامعية مثل مرشوع 

 .إسعاف املصابني

 خطوات تطبيق املرشوع

 اختيار املرشوع -1

: ى جدية املرشوع ولذلكوهي أهم مرحلة يف مراحل املرشوع إذ يتوقف عليها مد

ًيجب أن يكون املرشوع متفقا مع ميول املتعلمني، وأن يعالج ناحية هامة يف حياة املتعلمني، 

وأن يؤدي إىل خربة وفرية متعددة الجوانب، وأن يكون مناسب ملستوى املتعلمني، وأن تكون 

 .ات العملاملرشوعات املختارة متنوعة، وتراعي ظروف املدرسة واملتعلمني، وإمكاني

 التخطيط للمرشوع -2

إذ يقوم املتعلمني بإرشاف معلمهم بوضع الخطة ومناقشة تفاصيلها من أهداف 

 وألوان النشاط واملعرفة ومصادرها واملهارات والصعوبات املحتملة، ويدون يف الخطة وما 
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يحتاج إليه يف التنفيذ، ويسجل دور كل متعلم يف العمل، عىل أن يقسم املتعلمني إىل 

موعات، وتدون كل مجموعة عملها يف تنفيذ الخطة، ويكون دور املعلم يف رسم الخطة مج

 .هو اإلرشاد والتصحيح وإكامل النقص فقط

 التنفيذ -3

وهي املرحلة التي تنقل بها الخطة واملقرتحات من عامل التفكري والتخيل إىل حيز 

 والعمل ويقوم كل الوجود، وهي مرحلة النشاط والحيوية، حيث يبدأ املتعلمني الحركة

متعلم باملسئولية املكلف بها، ودور املعلم تهيئة الظروف وتذليل الصعوبات كام يقوم 

 .بعملية التوجيه الرتبوي ويسمح بالوقت املناسب للتنفيذ حسب قدرات كل منهم

وبال حظهم أثناء التنفيذ وتشجيعهم عىل العمل واالجتامع معهم إذا دعت الرضورة 

 .عوبات ويقوم بالتعديل يف سري املرشوعملناقشة بعض الص

 التقويم  -4

 .تقويم ما وصل إليه املتعلمني أثناء تنفيذ املرشوع

والتقويم عملية مستمرة مع سري املرشوع منذ البداية وأثناء املراحل السابقة، إذ يف 

نهاية املرشوع يستعرض كل متعلم ما قام به من عمل، وبعض الفوائد التي عادت عليه من 

 : املرشوع، وأن يحكم املتعلمني عىل املرشوع من خالل التساؤالت اآلتيةهذا

إىل أي مدى أتاح لنا املرشوع الفرصة لنمو خرباتنا من خالل االستعانة بالكتب  -1

 واملراجع؟

إىل أي مدى أتاح لنا املرشوع الفرصة للتدريب عىل التفكري الجامعي والفردي يف  -2

 .املشكالت الهامة

 املرشوع عىل توجيه ميولنا واكتساب ميول اتجاهات جديدة إىل أي مدى ساعد -3

 .مناسبة
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وميكن بعد عملية التقويم الجامعي أن تعاد خطوة من خطوات املرشوع أو إعادة 

 .املرشوع كله بصورة أفضل، بحيث يعملون عىل تاليف األخطاء السابقة

 مميزات وعيوب طريقة املرشوع

 املميزات

لطريقة يستمد حيويته من ميول وحاجات املتعلمني يف هذه ا: املوقف التعليمي -1

وتوظيف املعلومات واملعارف التي يحصل عليها الطالب داخل الفصل، حيث أنه ال 

 .يعرتف بوجود مواد منفصلة

يقوم املتعلمني بوضع الخطط ولذا يتدربون عىل التخطيط، كام يقومون بنشاطات  -2

 .متعددة تؤدي إىل إكسابهم خربات جديدة متنوعة

مثل تحمل املسئولية، التعاون، اإلنتاج، : تنمي بعض العادات الجيدة عند املتعلمني -3

 .التحمس للعمل، االستعانة باملصادر والكتب واملراجع املختلفة

تتيح حرية التفكري وتنمي الثقة بالنفس، وتراعي الفروق الفردية بني املتعلمني حيث  -4

 . ميولهم وقدراتهمأنهم يختارون ما يناسبهم من املرشوعات بحسب

 :العيوب

صعوبة تنفيذه يف ظل السياسة التعليمية الحالية، لوجود الحصص الدراسية  -1

 .واملناهج املنفصلة، وكرثة املواد املقررة

حيث املوارد املالية، وتلبية متطلبات املراجع : تحتاج املرشوعات إىل إمكانات ضخمة -2

 .واألدوات واألجهزة وغريها

فتكرر الدراسة يف بعض املرشوعات فكثري ما :  التنظيم والتسلسلافتقار الطريقة إىل -3

يتشعب املرشوع يف عدة اتجاهات مام يجعل الخربات املمكن الحصول عليها 

 .سطحية غري منتظمة
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املبالغة يف إعطاء الحرية للمتعلمني، وتركيز العملية التعليمية حول ميول املتعلمني  -4

 .الثقافية للصدفة وحدهاوترك القيم االجتامعية واالتجاهات 

 طريقة التعيينات

وهي من الطرق التي توجه أهمية كبرية للامدة التعليمية، وهي تعالج عيوب املنهج 

وطبقتها يف مدرسة مبدينة ) 1920هيلني باركهرست (التقليدي وقد أنشأت هذه الطريقة 

 .األمريكية) دالنت(

 طريقة بالجوانب العلمية الرتبويةعالقة ال

ال تتعرض هذه الطريقة للمقرر الدرايس الذي يستخدم يف املدرسة، :  الدرايساملقرر -1

إذ تحتفظ املدرسة مبقرر الدراسة املألوف كام تحتفظ بنظام سنوات الدراسة، 

ًويقسم املقرر الدرايس أقساما بعدد شهور السنة كواجبات أو تعيينات شهرية 

طلوب من املتعلم القيام بها من ملختلف املواد الدراسية، وتحدد فيها األنشطة امل

وتوزع التعيينات يف الشهر األول من . .قراءة وإجابة عىل أسئلة، ورسم وغري ذلك

العام الدرايس عىل مختلف املتعلمني عىل أن يتعهد املتعلمني البدء يف الدراسة 

 .وإنجازها يف الوقت املحدد

ًا، ثم إرشادات ويشمل كل تعيني عىل موضوع معني وضعت له مقدمة أو متهيد

يساعد املتعلمني عىل البدء يف الدراسة، وتوجيهات بشأن السري يف العمل، وأسئلة مشكالت 

ُوقد يطلب من املتعلم استخالص معلومات من مراجع، كام قد . يتطلب من املتعلمني حلها

يتطلب منه إعداد رسوم بيانية أو تفسري لبعض الصور ورسم لبعض الخرائط، أو إجراء بعض 

التجارب أو تصميم بعض األجهزة وكتابة بعض التقارير، ويتحمل املتعلم مسئولية تنظيم 

 .وقته يف إنجاز التعيينات الشهرية يف املواد املختلفة
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أبقت هذه الطريقة عىل نظام الفرق الدراسية، فكل مجموعة من : الدراسية الفرق -2

الً عنها كمجموعة، املتعلمني، يتألف منهم فرقة دراسية، ويعترب املعلم مسئو

ويستطيع املعلم أن يجمع تالميذ فرقة ما لبعض األعامل أو املناقشة الذي قد يرى 

 .أن تدريسها بطريقة جامعية يؤدي إىل إنتاج أفضل لو درست بطريقة فردية

مع اإلبقاء عىل نظام الفرق الدراسية فقد ألغت نظام الفصول بصورها : الفصول -3

وزود كل معمل باألجهزة واملراجع ) املعامل( يسمى املعهودة، وأحلت مكانها ما

األطالس والقواميس واملصورات والخرائط والنامذج وكافة ما يلزم لدراسة املادة يف 

 .معملها

لقد استغنت هذه الطريقة عن الجدول الدرايس بصورته املعهودة : املدريس الجدول -4

كل متعلم للعمل الذي إذ يحرض املتعلمني يف ساعة معينة يف الصباح، ثم بعني 

ًفيذهب إليه ويبدأ دراسة التعيني الذي تعهد بدراسته مستغرقا . يفضل أن يبدأ به

 .من الوقت ما يشاء وفق رسعته واستعداده

يقوم املعلم وفق هذه الطريقة بإعداد التعيينات ومراجعها وتعديلها وفق : املعلم -5

 وعىل املعلم أن يعي يف عمله .ما تتطلبه حاجات املتعلمني وحاجات العمل املتطورة

املدة املحددة للعمل، ويقوم بعملية التوجيه واإلرشاد وتقديم املساعدة للمتعلمني 

عىل أن هؤالء املعلمني يجتمعون سوية ليك يتدارسوا صفات كل فرقة من الفرق، 

وعىل املدرس مالحظة مدى . حتى يربطوا املواد والدراسات املختلفة بعضها ببعض

 .متعلم ويقدم له ما يحتاج من إرشاداتتقدم كل 

فيتم متابعة ما قطعه كل متعلم من تعيينات مختلفة يف : أما تقويم أعامل املتعلمني

كل وقت من الشهر ويعد تقويم املتعلمني جزء من هذه الطريقة، وتستخدم ثالثة أنواع من 

 :البطاقات

 .كل متعلم يف املادة من املواد  بطاقة تحدد مدى تقدم-
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 .  بطاقة تحديد مدى ما قطعه تالميذ الفرقة الواحدة يف كل معمل-

 .  بطاقة شاملة تبني مدى ما قطعه جميع تالميذ الفرقة يف جميع التعيينات-
 

وتفرق هذه الطريقة بني املواد األساسية كالتاريخ واللغة، والعلوم مثالً وبني املواد 

فطريقة التعيينات تطبق يف دراسة املواد . اإلضافية كاملوسيقى والفنون والرتبية الرياضية

األساسية فقط وتخصص لها الفرتة الصباحية، أما الفرتة املسائية فتخصص لدراسة املواد 

 .ال تتبع فيها التعيينات اإلضافية بطريقة جامعية

 أهم األسس التي قامت عليها طريقة التعيينات

ل املقاعد املتحركة بدالً من املقاعد يف اختيار التعيني للامدة العلمية، وإحال. .الحرية -1

الثابتة، لذلك الحرية يف التنقل بني املعامل، وحرية التعاون مع الزمالء يف املادة 

 .والعمل وفق قدرات واستعدادات املتعلمني

 .ويظهر ذلك بني املتعلمني بعضهم ببعض وبني املتعلمني واملعلمني: التعاون -2

مع املعمل بإنجاز التعيني املكلف من وقت كل متعلم يتعهد : املسئولية تحمل -3

 .معني

ً، اجتامعيا، وجسميا، وفكريا، وذلك بتهيئة تكيف العمل املدريس لحاجات املتعلمني -4 ً ً

الخربات التي تحرر ميول ودوافع املتعلمني، ويؤدي لتعلمهم وتكوين القدرات التي 

 .تتطلبها الحياة

اإلمكانات املساعدة عىل تعلم ، وبها كل املدرسة معمل للمواد وليست فصوالً -5

 .املتعلمني للامدة

، حيث يكون عليه كل العبء يف التخطيط التغلب عىل سلبية املتعلم يف التعلم -6

 .والتنفيذ، ويشرتك يف التقويم
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 نقد الطريقة

 :املميزات

أنها تنتمي لدى املتعلمني القدرة عىل تحمل املسئولية وتدربهم عىل تنظيم عملهم،  -1

تهم، وتعزيز الثقة بالنفس، واحرتام العمل، والوفاء بالوعد، ووضع خطط دراس

 .والعمل الجامعي التعاوين

ًتراعى الفروق الفردية بني املتعلمني، ومتنح املتعلمني قدرا من الحرية يف العمل،  -2

 .واستغالل إيجابيتهم، واستعامل وقت فراغهم مبا يفيد وينفع

استخدام األجهزة واألدوات وتساعد عىل تيح هذه الطريقة فرصة اإلطالع والقراءة وت -3

عدم االضطراب يف العمل، حيث يستطيع املتعلم استئناف العمل أو إذا انقطع عنه 

 .مدة لظروف خاصة

التقويم مستمر يف هذه الطريقة منذ البداية، ويقوم املعلم باإلرشاد والتوجيه طوال  -4

 .فرتة العمل، إضافة إىل أعداده التعيينات بصورة محكمة

 :لعيوبا

 .ن الطريقة تركز عىل استظهار املواد الدراسية دون االهتامم بتطبيقها يف الحياةإ -1

تنصب عىل الجانب املعريف دون الجوانب االجتامعية والوجدانية والجاملية  -2

والجسمية يف املتعلم ويتحول املتعلم إىل أداة تكون وظيفته مجرد النقل من الكتب 

 ً.حياناواملراجع دون فهم ملا ينقله أ

تبالغ الطريقة يف أهمية االمتحانات واالختبارات التي تالحق املتعلم يف كل شهر  -3

 .ًويجعل الحاكم عليه وفقا عىل نتائجها

 .ضعف إرشاف املعلمني عىل املتعلمني يف بعض املدارس املزدحمة -4

 .أنها يتطلب إمكانات من حيث نوع املباين واملعدات والكتب واألدوات -5
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 ادة من هذه الطريقة يف مدارسناإمكانية االستف

ميكن االستفادة من هذه الطريقة يف مدارسنا عند تحديد الواجبات املنزلية للمتعلمني 

 :عىل أساسها وذلك بإتباع اآليت

 .يوجه املتعلمني للمطالعة يف املنزل واملكتبة -1

 .إتباع طريقة املناقشة الجامعية أو الفردية يف الحصص -2

سيدرسونه يف اليوم التايل، ويعطيهم أسئلة عىل الدروس يعني املعلم لطالبه ما  -3

 .لتحضريها بعد قراءة الدرس وفهمه

يناقش املعلم املتعلمني يف إجاباتهم يف اليوم التايل، مع مناقشة الدرس الجديد  -4

 .ورشحه وقد سبق للمتعلمني إعدادهم له

 )دالتون(مثال تطبيقي لطريقة التعيينات 

 1/2 الفصل -: املادة جغرافية

 .30/11/2005 - 29/11/2005مدة التعيني 

تنترش الدول العربية يف كل من أسيا وأفريقيا، واليمن إحدى الدول العربية : املقدمة -1

 .يف أسيا

يف األسبوع القادم سيدرس جغرافية اليمن وسكانها، ونشاطهم االقتصادي : املوضوع -2

ر األحمر وتشارك األمة واليمن كام تعرف دولة عربية تقع عىل البحر العريب والبح

 .العربية تاريخها ولغتها ووحدتها

 :بعد اإلطالع عىل املراجع يف هذا التعيني، أجب عن األسئلة التالية: املسائل -3

اليمن دولة عربية تعتمد عىل املعادن يف اقتصادها، ما هي أهم املعادن مع  -أ 

 .أهم الصناعات اليمنية القامئة عىل أساسه

من مع بيان أهم املدن الرئيسية، واملوانئ وخطوط رسم خريطة طبيعية للي -ب 

 .املواصالت عليها

 .ميناء عدن، الحديدة، حرضموت: مباذا تشتهر املدن اليمنية التالية -ج 
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 :األعامل التحريرية -4

  ًاكتب مقاالً صغريا ال يتعدى صفحة واحدة عن تاريخ اكتشاف البرتول يف

 .السنة األخريةًوأهم حقوله مبينا عائدات اليمن منه يف . اليمن

  أكتب مقاالً يتكون من صفحتني عىل األكرث حول أثر البرتول يف التطورات

 .الحضارية للمجتمع اليمني

 صف سطح اليمن ما ال يزيد عن عرش أسطر. 

 :موضوع االستذكار -5

 أهم املدن اليمنية. 

 أهم الصادرات التي يعتمد عليها اقتصاد اليمن. 

 الدول املحيطة باليمن. 

 السيايس يف اليمننوع النظام . 

 عدد السكان وتركيبهم البرشي. 

 :اجتامع الفصل -6

كام هي العادة ) مثالً(سيجتمع الفصل يف الساعة العارشة من صباح يوم السبت 

ًملناقشة وتوضيح بعض املعلومات والحقائق الجغرافية الخاصة باليمن إذا كان لديك صورا أو 

 .من يرجى إحضارهامجالت أو أي مصدر من املعلومات يتعلق بالي

 :املراجع -7

 كتاب جغرافية العامل العريب. 

 كتاب جغرافية العامل اإلسالمي. 

 األطلس العام. 

 مجموعة من الصور لعدد من املرافق يف اليمن........ .مجلة.......... .مجلة. 
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راجع معلم مادة التاريخ، وأخربه عن إمكانية إعفائك من الواجب  :االستقطاعات -8

وكذلك راجع معلم اللغة العربية وخذ رأيه حول . ة التاريخ اليمنياملشابه يف ماد

إمكانية احتساب أحد التعيينات الثالثة األوىل من فقرة األعامل التحريرية كموضوع 

إذا وافق معلم اللغة العربية عىل ذلك، فقم بكتابة املوضوع يف دفرت التعبري . إنشاء

 .الخاص واملرفق له لالطالع عليه وتقيمه

إن إنجازك لهذا التعيني كامالً يعطيك خمس درجات من مجموع العالمات  :لتقييما -9

 .املخصصة للامدة املقررة يف الفصل الدرايس األول

 طريقة التعلم باللعب

ّيعرف اللعب بأنه نشاط موجه يقوم به األطفال لتنمية سلوكهم وقدراتهم العقلية  :ُ

 .تعة والتسليةوالجسمية والوجدانية،ويحقق يف نفس الوقت امل

هو استغالل أنشطة اللعب يف اكتساب املعرفة وتقريب  :أسلوب التعلم باللعبو

  .مبادئ العلم لألطفال وتوسيع آفاقهم املعرفية

 أهمية اللعب يف التعلم 

  إن اللعب أداة تربوية تساعد يف إحداث تفاعل الفرد مع عنارص البيئة لغرض التعلم

  وإمناء الشخصية والسلوك

 ل اللعب وسيلة تعليمية تقرب املفاهيم وتساعد يف إدراك معاين األشياءميث.  

  يعترب أداة فعالة يف تفر يد التعلم وتنظيمه ملواجهة الفروق الفردية وتعليم األطفال

 .ًوفقا إلمكاناتهم وقدراتهم

  يعترب اللعب طريقة عالجية يلجأ إليها املربون ملساعدتهم يف حل بعض املشكالت

  .ين منها بعض األطفالالتي يعا
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 يشكل اللعب أداة تعبري وتواصل بني األطفال. 

  تعمل األلعاب عىل تنشيط القدرات العقلية وتحسن املوهبة اإلبداعية لدى

  .األطفال

 فوائد أسلوب التعلم باللعب 

 :يجني الطفل عدة فوائد منها

 ًيؤكد ذاته من خالل التفوق عىل اآلخرين فرديا ويف نطاق الجامعة. 

 يتعلم التعاون واحرتام حقوق اآلخرين. 

 يتعلم احرتام القوانني والقواعد ويلتزم بها. 

 يعزز انتامئه للجامعة. 

 يساعد يف منو الذاكرة والتفكري واإلدراك والتخيل. 

  يكتسب الثقة بالنفس واالعتامد عليها ويسهل اكتشاف قدراته واختبارها 

 أنواع األلعاب الرتبوية

 العرايس، أشكال الحيوانات، والقطارات، السيارات ،الصيدمثل أدوات : الدمى 

  الخ. .أدوات الزينة اآلالت،

 التوازن املصارعة القفز، السباق، الرتكيب، ألعاب الرمي والقذف،: األلعاب الحركية ،

 .الجري، ألعاب الكرة ،والتأرجح

 الخ..الكلامت املتقاطعة حل املشكالت، مثل الفوازير،: ألعاب الذكاء. 

 لعب األدوار مثل التمثيل املرسحي، :أللعاب التمثيليةا. 

 الخ..الرقص الشعبي األناشيد، تقليد األغاين، الغناء التمثييل،: ألعاب الغناء والرقص 

 ألعاب التخمني، الثعابني والسالملالدو مينو :ألعاب الحظ ،. 

 بطاقات التعبرياملسابقات الشعرية :أللعاب الثقافيةالقصص وا ،. 
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 علم يف أسلوب التعلم باللعب دور امل

 إجراء دراسة لأللعاب والدمى املتوفرة يف بيئة التلميذ. 

  التخطيط السليم الستغالل هذه األلعاب والنشاطات لخدمة أهداف تربوية تتناسب

 .وقدرات واحتياجات الطفل

 توضيح قواعد اللعبة للتالميذ. 

 ترتيب املجموعات وتحديد األدوار لكل تلميذ. 

 ملساعدة والتدخل يف الوقت املناسبتقديم ا. 

 تقويم مدى فعالية اللعب يف تحقيق األهداف التي رسمها.  

  رشوط اللعبة 

 اختيار ألعاب لها أهداف تربوية محددة ويف نفس الوقت مثرية وممتعة. 

 أن تكون قواعد اللعبة سهلة وواضحة وغري معقدة  

 ميذأن تكون اللعبة مناسبة لخربات وقدرات وميول التال  

 أن يكون دور التلميذ واضحا ومحددا يف اللعبة  

 أن تكون اللعبة من بيئة التلميذ  

  أن يشعر التلميذ بالحرية واالستقاللية يف اللعب 

 منوذج من األلعاب الرتبوية 

 ار الرندلعبة األعداد باملكعبات عىل هيئة أحج

ًتغاللها أيضا يف الجمع يلقيها التلميذ ويحاول التعرف عىل العدد الذي يظهر وميكن اس

  .والطرح

 منوذج من األلعاب الرتبوية 

 )الدومينو( لعبة قطع

 م تعطى كل بتقسيم التالميذ إىل مجموعات ث وميكن استغاللها يف مكونات األعداد،



 طــــرق التدريـــس
 

 

  201

س
ـــ

ـــ
ام

لخ
ل ا

ـــ
ص

لف
 ا

ويطلب من كل مجموعة اختيار مكونات العدد وتفوز ) مينوالدو(ًمجموعة قطعا من 

 .املجموعة األرسع

 اب الرتبوية منوذج من األلع

 ) البحث عن الكلمة الضائعة(لعبة 

، يحدد املعلم الكلامت ويقوم  خالل لوحة بها مجموعة من الحروفوتنفذ من

 التالميذ بالبحث عن الكلمة بني الحروف كلامت رأسية وأفقية 

 م  -----و  ----س    ----ر

 ب   -----ع  -----ل   ----ك

 د  -----ج  -----و   ----ت

 ك  -----م  -----ك   ----ب

  م   -----و   ----ص    ----ي

 منوذج من األلعاب الرتبوية 

 لعبة صيد األسامك

عن طريق إعداد مجسم لحوض به أسامك تصنع من الورق املقوى ويوضع بها مشبك 

من حديد ويكتب عليها بعض األرقام أو الحروف وتستخدم يف التعرف عىل األعداد أو 

 .وم التالميذ بصيدها بواسطة سنارة مغناطيسيةالحروف الهجائية بأن يق

 منوذج من األلعاب الرتبوية

 )من أنــا ( لعبة 

 ًوتستخدم لتمييز حرف من الحروف متصالً ومنفصالً نطقا وكتابة حسب موقعه

  أنـا يف-

  املدرسة-

  ريم-

  حمد-

   ترسم-
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 يارات امليدانيةطريقة الز

امليدانية من الطرق الفعالة يف مجال املواد تعترب طريقة التدريس بأسلوب الزيارات 

االجتامعية، وذلك لكونها تنقل املتعلم من املحيط الضيق املتمثل يف الورشة أو الفصل 

الدرايس إىل مواقع العمل واإلنتاج، وتهدف هذه الطريقة إىل ربط املؤسسة التعليمية بالبيئة 

شكالت التي تواجهها، وتنمية مبختلف جوانبها، والعمل عىل تطور البيئة وتحديد امل

الحساسية االجتامعية لدى املتعلمني، وترجمة املبادئ والنظريات إىل حلول علمية ملواجهة 

 .مشكالت البيئة

وسواء كانت الزيارة امليدانية لها بصورة ألحد املصانع أو املزارع أو املتاحف، فإنه ليك 

رة دقيقة وتحديد األهداف الرتبوية لها تكون هذه الطريقة فعالة البد من التخطيط لها بصو

ًبوضوح، وأن ترتبط الزيارة ارتباطا كبريا بالربنامج التعليمي حتى تؤدي الغرض منها، كطريقة  ً

 ً.تعليم بدالً من كونها طريقة ترفيهية كام هو جاري حاليا

 لزيارات امليدانية يف التدريس خطوات استخدام طريقة ا-

 :التدريس فإن عىل املعلم أن يتبع الخطوات اآلتيةالستخدام هذه الطريقة يف 

 .تحديد أهداف الزيارة ومكانها -أ 

 .تقديم التقارير عن الزيارة وتحديد جوانب االستفادة من هذه الزيارة  -ب 

 .تحديد املشكالت التي متت مالحظتها أثناء الزيارة -ج 

 .يارةتقويم نتائج الزيارة من قبل املتعلمني واملعلم والعاملني يف موقع الز -د 

 التعلم التعاوينطريقة 

 ملاذا التعلم التعاوين؟

 :التعلم التعاوين ألن

  األحيان بأنها تغريات كثري منالتغريات يف القرن الحادي والعرشين توصف يف  -
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نظم اإلنتاج والتوزيع، : جذرية، وال تقترص عىل مجال من املجاالت فهي تشمل 

  .ة األفرادوتقنيات املعلومات، ونظم التفكري، وأسلوب حيا 

الرتبية كأحد أهم مجاالت الحياة واملجتمع ال ميكن أن تقوم بدورها مبنأى عن هذه  -

التغريات، لذا فقد شهد عامل الرتبية العديد من التوجهات والتجديدات الرتبوية التي 

شملت كافة عنارص العملية الرتبوية باملراحل التعليمية مبستوياتها املختلفة ملواكبة 

 . ذا العرصمتطلبات ه

 التعليمية التي يجب أن تشهد نقلة نوعية يف جميع املؤسساتاملدرسة تعد إحدى  -

جوانبها ألنها معنية بإعداد طالب القرن الحادي والعرشين، الذي ينبغي أن يتصف 

ًامتالكه قاعدة معارف ومهارات أساسية تشكل عنرصا : بالعديد من السامت منها

ة، باإلضافة إىل معارف ومهارات تخصصية يف مجال ًمشرتكا بني التخصصات املختلف

معني، القدرة عىل التفكري العلمي والتجريب واالكتشاف، امليل إىل تطوير الذات 

والثقة بالنفس، القدرة عىل حل املشكالت، امتالك القيم الخلقية الرفيعة، تحمل 

 .املسئولية، وامتالك عادات العمل املشرتك يف إطار جامعي

يك تقوم بوظيفتها يف إعداد طالب يتسمون بالسامت السابقة ينبغي املدرسة ل -

عىل القامئني عليها إعادة النظر يف املفاهيم الخاصة بعملية التعلم، ورضورة تبني 

املفهوم البنايئ للتعلم، الذي يقوم عىل أساس أن املتعلم يبني معارفه ومهاراته 

والذي يتم من خالله بناء بنفسه يف سياق التفاعل االجتامعي مع اآلخرين، 

ولقد استوجب . وإعادة بناء املعارف واملهارات واالتجاهات والقيم الرفيعـة

التطبيق العميل للمفهوم البنايئ للتعلم رضورة استخدام اسرتاتيجيات جديدة 

للتعلم تأخذ يف الحسبان البعدين املعريف واإلنساين يف عملية التعلم، ومن أكرث 

، حيث تعد من أهم " التعلم التعاوينإسرتاتيجية" ً نفعا هذه االسرتاتيجيات

االسرتاتيجيات التعليمية الالزمة لتكيف الطالب مع متطلبات القرن الحادي 

 من املامرسات التي تتم يف % 85 الدراسات تشري إىل أن أكرث من - .والعرشين



 طــــرق التدريـــس
 

- 

 
 

س 
ـــ

ـــ
ام

لخ
ل ا

ـــ
ص

لف
 ا

204

 املهارات املدارس تقوم عىل أساس تنافيس وفردي بني الطالب، وأن التعاون وبناء

االجتامعية ال يحظى باالهتامم الالزم، وأن أهم عنرص يف فشل األفراد يف أداء 

وظائفهم ال يرجع إىل نقص يف قدراتهم ومهاراتهم العلمية، بل يرجع إىل النقص يف 

مهاراتهم التعاونية والتواصلية واالجتامعية، لذا أصبح من الرضوري التوسع يف 

كواحدة من أهم االسرتاتيجيات التي تساعد املتعلمني  اإلسرتاتيجيةاستخدام هذه 

 .عىل زيادة تعلمهم وتواصلهم واكتسابهم املهارات االجتامعية الالزمة للنجاح

 مفهوم التعلم التعاوين

إحدى اسرتاتيجيات "التعلم التعاوين بسيط يف معناه بليغ يف مؤداه فهو عبارة عن 

أساس تقسيم الطالب إىل مجموعات صغرية تضم التدريس، ولها أساليب متنوعة، تقوم عىل 

 طالب ميارسون فيام 6-4كل مجموعة طالب من مستويات مختلفة، يرتاوح عددهم عادة من 

بينهم أنشطة تعليم وتعلم متنوعة لتحقيق هدف مشرتك يعود عليهم كمجموعة وكأفراد 

 ".بفوائد تعليمية واجتامعية تفوق مجموع أعاملهم الفردية

تعاوين ليس فكرة جديدة إمنا هو قديم قدم البرشية، حيث ميثل العمل والتعلم ال

ًالتعاوين القوة الدافعة التي تلعب دورا هاما يف حياة الجنس البرشي، فالعمل التعاوين هو  ً

ويف هذا يشري كل من ديفيد وروجر . الذي شيد األهرامات وحدائق بابل املعلقة وغريهام

 ،"ريخ غني وطويل من االستخدام العميل للتعلم التعاوينهناك تا "وإديث جونسون إىل أن

ففي أواخر القرن الثامن عرش قام كل من جوزيف النكسرت وأندروبل باستخدام املجموعات 

التعاونية يف بريطانيا عىل نطاق واسع، وتم نقل الفكرة إىل أمريكا عندما افتتحت مدرسة 

 من رواده التعلم التعاوين بأمريكا باركر م، وكان1806تتبع هذا األسلوب يف نيويورك عان 

 وتبعه جون ،)م1880-1875(الذي استخدمه عىل نطاق واسع يف املدارس التي كان يديرها 

 . ثم طالبه من بعده،م1949ديوي ثم تالهام دويتش 
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 أنواع التعلم التعاوين

هدف يتم التعلم التعاوين بأشكال عديدة متنوعة تشرتك جميعها يف أن التعاون هو 

مكافأة املجموعة، ، وتتميز كل منها بنوعية العمل وكيفية تقويم هذا العمل والعمل الجامعي

 :و نستعرض فيام يأيت أبرز هذه األنواع

 التعلم الفريقي

 بالواليات املتحدة األمريكية، طور هذه الطريقة سالفني من جامعة جونز هوبكنز

ثالثة منها تستخدم يف تعلم مختلف  :يندرج ضمن التعلم الفريقي خمسة أنواع رئيسيةو

التحصيل الطالبية، فرق األلعاب واملباريات، فرق (املواد الدراسية لجميع املراحل الدراسية 

برنامج التكامل بني القراءة و فرق تعجيل التعلم، و(ان اآلخران ، أما النوع)جيكسوا املعدلةو

ملراحل دراسية محددة و تشرتك جميع فيستخدمان يف تعليم مواد دراسية معينة، و  )التعبري

هذه األنواع يف أن تعلم جميع أعضاء الفريق هي مسؤولية جامعية، من أجل تحقيق الهدف 

و ذلك من خالل قيام كل فرد من الفريق بتحمل مسؤولية تعلمه وتعلم زمالئه يف الفريق، 

 :ًأي أنهم يتعلمون معا و فيام ييل وصف لهذه األنواع الخمسة

 حصيل الطالبيةفرق الت

يعتمد أسلوب العمل يف هذا النوع من التعلم التعاوين عىل قيام املعلم بتنفيذ 

 :الخطوات التالية

  أفراد)6-4(تقسيم الطالب إىل فرق غري متجانسة تضم كل فرقة من. 

 تقديم الدرس، ثم تعاون أفراد الفريق فيام بينهم لفهم موضوع الدرس. 

 ول املوضوعإجراء اختبارات فردية قصرية ح . 

  مقارنة الدرجات التي أحرزها كل طالب بدرجاته السابقة، ثم منح نقاط لكل طالب

 .ًأحرز تقدما يف الدرجات
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  جمع النقاط و احتسابها ضمن نقاط الفريق ككل عن طريق استخراج متوسط

 .درجات األفراد يف كل فرقة
 

ايس مبا يحققه إتقان و نالحظ يف هذا النموذج أنه يتم الرتكيز عىل التحصيل الدر

الفائزة هي  التعلم من قبل كل فرد يف الفرقة، و تتنافس الفرق فيام بينها بحيث تكون الفرقة

التي تحقق أعىل معدل من التحصيل و تكافأ بطريقة مناسبة، ومن أشكال املكافأة املمكنة 

وز، أو زيادة وضع أسامء أعضاء الفرقة عىل الئحة الرشف يف الصف، أو تقليدهم أوسمة الف

 .درجاتهم بواقع درجتني لكل فرد يف املجموعة، أو إىل غري ذلك من أشكال التعزيز

 فرق األلعاب و املباريات

طور هذا األسلوب رائدا التعلم يف جامعة جون هوبكنز ديفيد و كيت، و هام أول من 

ى يف تحديد أستخدم التعلم التعاوين الذي ال يختلف عن أسلوب فرق التحصيل الطالبية سو

الفرقة الفائزة، إذ بدالً من أن تحدد الفرق بأخذ مجموع النقاط التي أحرزتها الفرقة يف 

االختبار التحصييل يتم هنا إجراء املباريات و األلعاب األسبوعية مع نظراء فرق أخرى من 

ة نفس املستوى التحصييل، حيث تعقد مباريات بينهم، وذلك عن طريق اإلجابة عن مجموع

الطالب الذي يفوز يف املباراة يكسب الجولة إىل الفرقة التي و.  األسئلة حول مادة التعلممن

و تكون هذه املكافأة إما .ينتمي إليها و بذلك يحصل جميع أعضاء الفريق عىل نفس الجائزة

بزيادة درجاتهم أو بوضع أسامئهم عىل لوحة الرشف أو تقليدهم أوسمة الفوز أو غري ذلك 

ًلتعزيز املادية أو املعنوية، و ذلك تقديرا لجهودهم يف مساعدة زميلهم أثناء فرتة من أشكال ا

 . العمل الجامعي

 جيكسوا املعدلة

  :يعتمد أسلوب العمل يف هذا النوع من التعلم التعاوين الذي طوره ارنسونز عىل
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  أعضاء كام سبق ) 6-4(تقسيم الطلبة إىل فرق غري متجانسة، يتكون كل منها من

 . شارة إليه يف طريقة فرق التحصيل الطالبية، وفرق األلعاب و املبارياتاإل

 تقسيم املادة الدراسية. 

  توزيع أجزاء املادة الدراسية عىل الطالب، حيث تقوم كل مجموعة بدراسة القسم

 .الخاص بها

 ًاختيار أحد الطالب ليكون خبريا للمجموعة. 

  من دراسة املوضوع ليقدم كل خبري ما متت يلتقي خرباء الفرق املختلفة بعد االنتهاء

 .دراسته، و مناقشته مع فريقه

 يعود كل خبري إىل فريقه، و ينقل لهم ما متت دراسته، و مناقشته، و تعلمه. 

 جمع الدرجات و احتسابها ضمن درجات الفريق ككل.  

 تكافأ الفرق التي أحرزت أعىل الدرجات.  

 فرق تعجيل التعلم

دريس مادة الرياضيات يف املرحلة العليا من التعليم صممت هذه الطريقة لت

ًاالبتدايئ، نظرا لطبيعة مادة الرياضيات التي تعتمد عىل مفاهيم أساسية و مرتابطة ال بد 

). سالفني و آخرون(ب املادة التعليمية الالحقة للمتعلم من إتقانها، ليتمكن من استيعا

 :لتاليةًيجري العمل يف هذا األسلوب تبعا للخطوات او

  عقد اختبار تشخييص لتحديد مستوى الطالب، ثم وضعهم يف املستويات املناسبة

 .لقدراتهم، و استعداداتهم

 ًتوزيع املادة التعليمية عىل الطالب تبعا ملستوياتهم املختلفة. 

  يتعاون أعضاء الفريق فيام بينهم لفهم املادة التعليمية، حتى يتمكنوا من اإلجابة

 . املعطاة لهمعىل أوراق العمل

 يتبادل أعضاء الفريق أوراق اإلجابة، ويصحح كل منهم لآلخر . 
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  يجرى امتحان تحصييل لكل طالب بعد االنتهاء من تعلم الوحدة، وذلك اعتامدا عىل

 .قدرته الخاصة دون تلقي أي مساعدة من أعضاء الفريق

 )كتعلم تعاوين(التكامل بني القراءة و التعبري 

تعليم القراءة والكتابة يف الصفوف العليا من املرحلة اإلعدادية، وهو برنامج شامل ل

 :ويجرى العمل يف هذا األسلوب وفق الخطوات التالية

  ًيوزع الطالب إىل فرق تعاونية، بحيث تضم كل فرقة أزواجا من الطالب من ذوي

 .املستويات التعليمية املختلفة

 واج من الطالب، بحيث ينفذ يقوم الطالب بتنفيذ األنشطة العقلية يف صورة أز

أعضاء الفريق األنشطة العقلية الواردة يف املادة التعليمية عىل هيئة أزواج من 

 والتدريب عىل - التنبؤ بالحلول- التلخيص-الطالب، بحيث يقوم كل زوج بالقراءة

 الكتابة، و ما شابه ذلك من أنشطة مختلفة مع مالحظة تبادل األدوار 

 .فيام بينهم

 ل زوج بتنفيذ اإلرشادات و التعليامت اإلضافية التي يطلبها املعلم منهم، يتقيد ك

 .واملتعلقة باملادة التعليمية

 التحصييل املتعلق باملادة التعليمية، بعد تأكدهم من إتقانها يؤدي الطلبة االختبار. 

  تحسب الدرجات التي حصل عليها الفريق، و ذلك عن طريق أخذ متوسط مجموع

 . أحرزها أفرادهالدرجات التي

 تكافأ الفرق إىل أحرزت أعىل الدرجات. 

 )كتعلم تعاوين(الستقصاء الجامعي ا

شاران  الذي قام بتطويره شاران، ويعتمد أسلوب العمل يف االستقصاء الجامعي

 التخطيط للمشاريع التعاونية، حيث املنافسة الجامعية، وعىل مبدأ االستقصاء التعاوين، و
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، يتعاونون فيام بينهم يف )6-2(مجموعات يرتاوح عدد أفرادها ما بني يقسم طالب الصف إىل 

البحث و التقيص عن املوضوعات التي تم اختيارها، من ضمن الوحدات الدراسية، التي تم 

تقسيمها إىل موضوعات فرعية، تناط مسؤولية إنجازها إىل أفراد املجموعة ككل، بحيث يقوم 

 :كل فرد بالخطوات التالية

ًثم تقدم كل مجموعة تقريرا شامالً ) حظة، فرض الفروض، التجريب، االستنتاجاملال(

 .لطالب الصف حتى يتم مناقشته

 التعلم الجامعي

يعتمد أسلوب العمل يف التعلم الجامعي الذي طوره جونسون، عىل مبدأ تقسيم 

تمثل يف تعلم الطالب إىل فرق، يتعاون أفراد املجموعة يف ما بينها لتحقيق الهدف الرئييس امل

تختار منسًقا لها تكون  ) 6-4( بني  جميع أفراد الفريق، والتي يرتاوح عدد أفرادها ما

 : مسئوليته ما ييل

 تعلمه وتعلم أعضاء الفريق . 

 تقديم يد العون واملساعدة ألعضاء الفريق . 

 اتخاذ القرارات . 

 حل املشكالت التي تعرتض الفريق. 

أفراد الفريق، فتتمثل يف تقبل األفكار، واحرتام آراء أما بالنسبة ملهام ومسئوليات 

 . اآلخرين وتقديم يد العون واملساعدة لبعضهم البعض

 ًالتعلم معــا

ًيعتمد أسلوب التعلم معا الذي قام بتطويره جونسون عىل مبدأ تقسيم الطالب 
 الواجبات يتعاونون يف ما بينهم إلنجاز) 6-4( إىل فرق، يرتاوح عدد أفراد كل منها بني 

ومن املفيد  .والقيام باملهامت وحل التامرين وفهم املادة، خارج الصف وداخله

ًتشجيعهم عىل االتصال معا هاتفيا بعد الدوام الرسمي ملساعده بعضهم بعضا يف حلول  ً ً 
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وإذا كان النشاط يتطلب تقديم . مشكالت التعلم التي يعاين منها أي فرد يف الفرقة الواحدة

وتتنافس الفرق يف ما بينها مبا تقدمه من . عمل، يقدم التقرير باسم الفرقةتقرير عن ال

. ويتحدد ذلك بنتائج االختبارات التحصيلية وبنوعيه التقارير املقدمة. مساعده ألفرادها

 .ًوتكافأ الفرقة بطريقه مناسبة تبعا لإلنجاز الذي أحرزته

 خطوات التعلم التعاوين

 الخطوات التخطيطية -1

 هداف واألغراض التعليمية الرتبوية املنشودة وتوضيحها ومناقشتهامراجعة األ. 

 تقرير حجم مجموعة التعلم التعاوين، وتنويع تركيبتها األكادميية دوريا.ً 

 توزيع األفراد عىل املجموعات التعاونية. 

 ترتيب مكان أو أمكنة للعمل. 

  لتعزيز االعتامد تصميم إسرتاتجيات العمل و تقنياته ولوازمه العامة؛ وتطويرها

 .اإليجايب املتبادل

 ،مبا يكفل تحقيق األهدافتحديد األدوار . 

 الخطوات التنفيذية -2

 تحديد املهمة أو املهام األكادميية أو غري األكادميية؛ وربطها باألهداف. 

  ى اإلتقان أو التفوق؛ بالنسبة إىل محكات إمنائية ملحتو) أي معايري(اعتامد محكات

 ).وليس باملقارنة مع أداء اآلخرين(أو السلوك؛ املادة التعليمية 

 بناء التآزر والتنسيق اإليجابيني املوجهني نحو إنجاز العمل، ونحو التمتع بإنجازه. 

 بناء املسؤولية الفردية يف إطار املسؤولية الجامعية. 

 التأكد من اقتناع الطلبة بحاجتهم املاسة إىل املهارات االجتامعية التعاونية. 

  من فهم املتعلمني لطبيعة املهارات االجتامعية ومواضع استخدامهاالتيقن . 

 تنظيم وتدوير مواقف ومتارين لتدريب املتعلمني عىل املهارات االجتامعية . 
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  ًتقويم املتعلمني لغزارة وجود استخدامهم املهارات االجتامعية يف مواضعها، دوريا؛

 .عىل أساس مراجعات ومناقشات مستفيضة

  أن املتعلمني يثابرون يف التدرب عىل املهارات االجتامعية، وتوظيفها التيقن من

 . لتحقيق األهداف

 بناء عالقات التعاون بني املجموعات. 

 الفعل والسلوك املرغوب فيهاالتشديد عىل أنواع التفكري و. 

  ًالتيقن من انتظام عمليات اإلمداد والتزويد للمجموعات يف مواقيتها الالزمة؛ فضال

 .مرارهاعن است

 إيقاف دورة العمل. 

 الخطوات اإلسنادية -3

 مالحظة تفاعل أعضاء املجموعات من قبل املعلم. 

 ،دون إعاقة أو إبطاء غري مربرين التيقن من أن املتعلمني يتقدمون يف دورة عمله. 

  تقديم التوجيه أو املساعدة للمجموعات وذلك حسب طلبهم، ومبقدار حاجتهم

 .إليها

 م لتعليم املهارات االجتامعية وسواها، واملشاركة يف حل إمكانية تدخل املعل

 .النزاعات وسائر املشكالت الطارئة املعيقة لسري العمل

  الصرب عىل مرور املتعلمني يف مراحل الرتدد و التعرث واستخدام املهارات االجتامعية

ًاستخداما شكليا؛ حتى يصلوا بجهدهم ومبساعدة املريب،  إىل اكتساب املرونة يف ً

 .ترصفاته، ويستنبطوا تلك املهارات

 الخطوات التقوميية -4

  تقويم جودة قيام كل مجموعة بوظائفها؛ السيام اضطالعها بالوظائف االجتامعية

 .والتعاونية؛ ألنها مرتكز االكتساب و النمو االجتامعي
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  تقويم جودة مجمل املجموعات بوظائفها؛ السيام اضطالعها بالوظائف االجتامعية و

 .التعاونية

  ًتقويم ما تعلمه أعضاء املجموعات من حيث النوعية والكمية، تقوميا تكوينيا ً

ًمستمرا خالل العمل، ثم تقوميا تجميعيا مبنيا عىل التقويم التكويني ً ً وذلك فضالً . ً

علم األجوبة الصحيحة بعد كل امتحان يف إطار مفتوح عىل عن تصحيح األخطاء وت

 . أكرث من جواب واحد صحيح، ما أمكن ذلك

  بناء توجيهات وخطط للمرات القادمة، من أجل االستمرار يف االرتقاء باألداء و

 .اإلتقان أو التفوق

 ما الفرق بني مجموعاته ومجموعات التعليم التقليدي؟

 بني املجموعات التعاونية واملجموعات التقليدية الجدول التايل الفرق  يوضح

 

 املجموعات التقليدية املجموعات التعاونية

 املجموعة متجانسة إىل حد ما املجموعة غري متجانسة يف تركيبتها الطالبية

املجموعة منفتحة مع بعضها دون حدوث أي 

 تهديد
 تعمل املجموعة بكل حذر من الجميع

بني أعضاء املجموعة هناك نشاطا قوي وتفاعل 

 وجها لوجه
 يقل التفاعل من ذلك النوع

االعتامد اإليجايب املتبادل ووجود جو التكافل 

 بني األعضاء

االفتقار إىل االعتامد اإليجايب املتبادل بني 

 األعضاء

 تجاهل املهارات االجتامعية والتعاون  تعلم املهارات االجتامعية ومبدأ التعاون

 قائد واحد لهذا النوع من املجموعات ة بني أعضاء املجموعةوجود قيادة مشرتك
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 املجموعات التقليدية املجموعات التعاونية

مالحظة املعلم ما تقوم به املجموعة والتدخل 

 عندما يطلب منه ذلك

ال يهتم املعلم بالتفاعل بني املتعلمني وقد مييل 

 عليهم بعض األوامر

 املشاركة يف العمل بكل رغبة وحامس
ّغالبا قد ال تحرض املجموعة ما تحتاج إلي ه ً

 ويأنف البعض من تحضري ما يطلب منه

العضو الواحد يف املجموعة مسئول عن عمل 

 املجموعة بأكملها
 عدم تحمل املسئولية الجامعية

 تجاهل استقالل املجموعة استقاللية املجموعة بشكل مناسب

 يستخدم التقويم الذايت ًنادرا ما يقوم أعضاء املجموعة بتقويم العمل التعاوين

التعاوين لهذه املجموعة آخذ بيدك الشعار 

 ًنحيا معا…

أنا اسبح "الشعار التقليدي لهذه املجموعة 

  "وأنت تغرق

 

 أدوار املعلم يف التعلم التعاوين؟

 :بيني املعلم املواقف التعليمية بشكل تعاوين من خالل قيامه بالعديد من األمور هي

  : املتعلقة مبا ييلالقراراتاتخاذ ) أ(

 عةحجم املجمو -

 وتعيني طالب كل مجموعة وأدوار كل منهم -

  وترتيب حجرة الصف -

 . والتخطيط للمواد -

 :وضع املهمة و االعتامد املتبادل اإليجايب من خالل) ب(

 .رشح املهمة و توضيحها -

 .بناء اعتامد متبادل إيجايب لتحقيق الهدف -

 .بناء املسؤولية الفردية -
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 .بناء التعاون بني أفراد املجموعة -

 .سلوكيات املرغوبةتحديد ال -

 :التفقد و التدخل) جـ(

 .تقديم املساعدة يف أداء املهمة -

 .تفقد سلوك الطالب -

 .التدخل -

 .غلق الدرس -

 : من خاللالتقييم و املعالجة) د(

 .تقييم كمية تعلم الطالب -

 .تقييم عمل املجموعة -

 العنارص األساسية للتعلم التعاوين؟

 :  فيام ييلتتمثل العنارص األساسية للتعلم التعاوين

  Interdependence positive اإليجايب املتبادل  االعتامد-

 مكونات التعلم التعاوين، ويتحقق حينام يدرك  أهم االعتامد املتبادل اإليجايب منديع

 فرد أيكل عضو من أعضاء املجموعة االرتباط الوثيق بني األعضاء؛ بحيث لن يتحقق نجاح 

 صالح يف عمل فردى يؤدى يعترب أين إ؛ ومن ثم فإال بنجاح اآلخرين والعكس صحيح

ويبدأ التعلم التعاوين بادراك حقيقة أن غرق املجموعة أو نجاتها يعد نجاة أو غرقا . الجامعة

ويتحقق .ولعل هذا أدعى إىل رضورة تآزر الكل وتنسيق الجهود إلحداث التعلم الفعال. للكل

 املكافأة يف املشاركة -أ:  عن طريق ما ييلًين إجرائيا التعلم التعاويفاالعتامد املتبادل اإليجايب 

وللمعلم .  وحدة الهدف- املصادر أو املوارد املتاحة ديف املشاركة -جـ  املهاميف املشاركة -ب

 .أن يستخدم كل أو بعض هذه الطرق حسب طبيعة املوقف التعليمي
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  Individual Accountability الجامعية املسئولية الفردية -2

 نفس يف عن تعلمه وتعلم األعضاء اآلخرين عنى أن كل عضو يكون مسؤوالًوت

 يفمبعنى أن كل عضو مسئول عن تعلم الجزء الخاص به، واألجزاء الخاصة بزمالئه . املجموعة

فليس معنى أن الهدف مشرتك وان إسهام كل فرد يعد إسهاما للمجموعة أن . الجامعة

 املجموعة أن إسهامه يفمن أن يقتنع كل طالب فال بد . يتكاسل بعض أفراد املجموعة

وليس معنى هذا أن من حق  .اإليجايب وجهده الفردي أمران رضوريان لنجاح املجموعة

ومعنى هذا، أن تقدير العمل . األعضاء التطفل عىل طبيعة عمل اآلخرين من أفراد املجموعة

 ىف املجموعة ملا كلف به من النهايئ للمجموعة يتم بناء عىل مدى جودة وإتقان أداء كل فرد

 . عمل عىل حده
 

 :ولضامن تحقيق ذلك ميكن إجراء ما ييل

 . منتج واحديفاملجموعة اشرتاك أفراد  -أ 

تخصيص عمل معني لكل فرد من أفراد املجموعة، ولكن ال يقبل املعلم عمل أي   -ب 

 .  أن ينتهي كل فرد من عملهأحد منهم إال بعد

ىل أفراد املجموعة، بحيث يجيب كل طالب عن يوزع املعلم أوراق االمتحان ع  -ج 

 يفسؤال مختلف، وتدور األوراق بحيث يجيب كل طالب عىل كل األسئلة، ولكن 

امتحان مختلفة، ويضع املتعلم اسمه عىل الورقة التي يجيب فيها عن آخر  أوراق

سؤال من أسئلة االمتحان، وعند تصحيح األوراق يحظى كل طالب بدرجة الورقة 

 . يها اسمهالتي عل

 . يصمم املعلم بطاقة ملتابعة إنجاز املجموعة ككل ومدى تقدمهم -د 

 . احتساب درجة كل فرد بناء عىل متوسط درجات أفراد املجموعة -ه 

 .  املجموعة عىل أقل درجة حصل عليها أحدهميفحصول كل فرد  -و 

ان، و  املجموعة تقريرا، أو موضوعا املعلم، اإلجابة عن أسئلة االمتحيفكتابة كل فرد  -ز 

 . تصحيح املعلم ورقة واحدة تختار عشوائيا
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  Face to Face Interactionًالتفاعل وجها لوجه  -3

 التفاعل وجها لوجه أثناء قيام األعضاء بأداء املهمة، وال شك أن يفويتمثل ذلك 

التفاعل وجها لوجه يضمن املساعدة والتشجيع والتعزيز لكل فرد من أفراد املجموعة 

 .جازلتحقيق اإلن

كام أن التفاعل املبارش وجها لوجه من شأنه توفري األمناط والتأثريات االجتامعية 

 تفكري بعضهم البعض، مام يؤدى إىل حفز ذوى الهمم املتدنية يفللتفاعل؛ ومن ثم التأثري 

.  مستوى التوقعات من اآلخرين؛ ومن ثم يبذلون املزيد من الجهد للتعلميفعىل أن يكونوا 

 تبادل يف بني املجموعة؛ ويتمثل اإليجايباعل وجها لوجه نتيجة لالعتامد املتبادل وينشأ التف

اآلراء، وإثارة األسئلة واإلجابة عنها، وال شك أن هذا الحوار وهذه املناقشة تكسب الطالب 

 تحصيل الطالب ومهاراتهم، ويتطلب هذا من يفاتجاهات إيجابية للعمل معا، كام يؤثر 

 . الب وتوفري التغذية الراجعة لهماملدرس متابعة الط

  Inter personal and Social skills املهارات الشخصية واالجتامعية -4

 توظيف املهارات الشخصية واالجتامعية داخل املجموعة مهام كان حجم يفوتتمثل 

 يفهذه املهارات صغريا؛ حيث إن هناك عددا كبريا من الطالب مل يسبق لهم أن تعاونوا 

 املهارات االجتامعية التي متكنهم من يفعليمية سابقة؛ لذا فإنهم يعانون من نقص موقف ت

القيادة، واتخاذ القرار، وبناء الثقة واالتصال : القيادة والتعاون بنجاح، وتشمل هذه املهارات

وإدارة الرصاع أو النزاع؛ ومن ثم بات من املهم تدريس هذه املهارات بشكل دقيق كمهارات 

 .أكادميية

  Group processing معالجة عمل املجموعة -5

 املجموعة، ومختلف يفوتعنى اإلفادة القصوى من إمكانات ومهارات كل فرد 

  الدرس التعاوين أو ما يطلق عليه يفاملجموعات؛ وليك يتحقق ذلك فإن تنظيم املجموعة 
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املجموعة برمجتها أو تشغيلها يعترب السبيل لتحقيق ذلك، ويتم هذا عن طريق مناقشة 

 يفلكيفية أدائهم وتحقيقهم ألهدافهم بفاعلية؛ لذا ميكن ملجموعات التعلم التعاوين التساند 

الحفاظ عىل استمرارية الجامعة، وكذا تيسري تعلم املهارات املشرتكة ذات الصبغة التعاونية، 

آلخرين، باإلضافة إىل أن ذلك يتيح لعضو املجموعة الوقوف عىل نتيجة مشاركته، وإسهامات ا

 إنجاز املهمة يفأي متثل نوعا من التغذية املبارشة لألفراد، أو التقويم الذايت ملدى تقدمهم 

 . املطلوبة

 حاجة ماسة إىل توظيف جميع األفعال والترصفات املساعدة يفكام أن أعضاء الجامعة 

ار فيها،  ميكن االستمرالتيأو املعوقة إضافة إىل رضورة اتخاذ قرارات بخصوص السلوكيات 

 .  يجب تغيريهاالتيوتلك 

 ت يف التعلم التعاوينأنواع املجموعا

 :من املجموعات التعاونية هيأساسية  هناك أربع أنواع

 formal cooperative learning املجموعات التعاونية الرسمية -1

يعمل الطالب فيها و. هي مجموعات تدوم من حصة صفية واحدة إىل عدة أسابيعو

 . أنهم و زمالئهم يف املجموعة الواحدة قد أمتوا املهمة بنجاحمعا للتأكد من

  Informal Cooperative Learning املجموعات التعاونية غري الرسمية -2

 .هي مجموعات ذات غرض خاص قد تدوم من بضع دقائق إىل حصة صفية واحدةو

 أو رشيط رض، تقديم ع:أنشطة مثل  عىل التعليم املبارش الذي يشمليفيستخدم هذا النوع و

ميكن استخدامها للتأكد من ، وفيديو بهدف توجيه انتباه الطالب إىل املادة التي سيتم تعلمها

 .وتلخيصها مشاركة الطالب بشكل إيجايب يف األنشطة املتصلة بتنظيم املادة الدراسية ورشحها
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  Cooperative BASE GROUPS  املجوعات التعاونية األساسية -3

الغرض منها أن ، و وذات عضوية ثابتة، وغري متجانسة،األجلهي مجموعات طويلة و

تدوم هذه املجموعات ، والتشجيع إلحراز النجاح األكادمييويقدم أعضائها الدعم و املساندة 

  .سنة عيل األقل أو رمبا تدوم حتى يتخرج أعضاء املجموعة

 عضو تأكد من إنجاز كل لبعضهم البعض، واللتقديم املساعدةئها يجتمع أعضاو

 .ملهمته و تقدمه يف مواده

 األدوار يف املجموعات التعاونية

هناك العديد من األدوار ميكن ألعضاء مجموعة التعلم التعاوين القيام بها ومن هذه 

 :األدوار ما ييل

 القائد (Leader)ودوره رشح املهمة وقيادة الحوار والتأكد من  : أو الباحث الرئييس

 ووظيفته التأكد من املهمة .لية إدارة املجموعةيتوىل مسؤو. مشاركة الجميع

 وطرح أي أسئلة توضيحية عىل املعلم، وكذلك توزيع املهام عىل أفراد ،التعليمية

 . باإلضافة إىل مسئوليته املتعلقة بإجراءات األمن والسالمة أثناء العمل،املجموعة

 املسجل أو املقرر ( Recorder ): ن كل ما تتوصل ويقوم بتسجيل املالحظات وتدوي

تسجيل النتائج إما  مسؤولية  يتوىل.إليه املجموعة من نتائج ونسخ التقرير النهايئ

عمل مجموعته  يقدم (بشكل شفهي أو كتايب وإيصالها للمعلم أو للصف بأكمله 

 وما توصلت إليه من نتائج لبقية املجموعات

 الباحث: (Researcher): ملواد التي تحتاج ويتلخص دوره يف تجهيز كل املصادر وا

 .ها املجموعةإلي

 جميع تجهيزات ومواد النشاط من مكانها  إحضار ويتوىل مسؤولية: املواد مسؤول

املسموح له بالتجوال داخل غرفة  الوحيد  وهو الطالب.إىل مكان عمل املجموعة

 .الصف
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 بعد إنهاء التجربة وإعادة املواد  املكان يتوىل مسؤولية تنظيف :الصيانة مسؤول

 .األجهزة إىل أماكنها املحددةو

 ويشجعهم عىل العمل بعبارات تشجيع  الجميع يتأكد من مشاركة :املشجع أو املعزز

األخرى ويحرتم الجميع  املجموعات وتعزيز ويحثهم عىل إنجاز املهمة قبل انتهاء

 .ويجنب إحراجهم

 ويتوىل ضبط وقت تنفيذ النشاط:امليقايت . 

 اإلجابات أو االستنتاجات الرئيسية للمجموعةو هو الذي يعيد رسد : امللخص. 

 وهو الذي يتأكد من أن جميع أعضاء مجموعته يستطيعون رشح : املتأكد من الفهم

 .كيفية التوصل إيل إجابة ما بوضوح

 وهو الذي يصحح أية أخطاء ترد يف تلخيص أو رشح عضو آخر: املصحح. 

 وهو الذي يعزز مساهامت األعضاء: املشجع. 

 وهو الذي يتابع تقدم أعضاء املجموعة يف تعاونهم: املالحظ. 

وميكن أن يقوم طالب واحد بأكرث من دور، ويجب عىل املعلم أن يغري أدوار الطلبة 

 .عند العمل يف مجموعات التعلم التعاوين

 فوائد التعلم التعاوين

، هناك العديد من الفوائد التي تبث تجريبيا تحققها عند استخدام التعلم التعاوين

 :وهذه الفوائد هي

 ارتفاع معدالت تحصيل الطالب. 

 تحسن قدرات التفكري عند الطالب. 

 منو عالقات إيجابية بني الطالب. 

 واملدرسة،تحسن اتجاهات الطالب نحو املنهج، التعلم . 
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 انخفاض املشكالت السلوكية بني الطالب. 

 جعل الطالب محور العملية التعليمية التعلمية. 

  الفردية واملسؤولية والجامعية لدى الطالبتنمية املسؤولية 

 تنمية روح التعاون والعمل الجامعي بني الطالب. 

 إعطاء املعلم فرصة ملتابعة وتعرف حاجات الطالب. 

 تبادل األفكار بني الطالب. 

 احرتام آراء اآلخرين وتقبل وجهات نظرهم. 

 تنمية أسلوب التعلم الذايت لدى الطالب. 

 شكلة أو اإلسهام يف حلهاتدريب الطالب عىل حل امل. 

 زيادة مقدرة الطالب عىل اتخاذ القرار. 

 تنمية مهارة التعبري عن املشاعر ووجهات النظر. 

 تنمية الثقة بالنفس والشعور بالذات. 

 تدريب الطالب عىل االلتزام بآداب االستامع والتحدث. 

 تنمية مهاريت االستامع والتحدث لدى الطالب. 

 ء الرأي والحصول عىل تغذية راجعةتدريب الطالب عىل إبدا. 

 تلبية حاجة كل طالب بتقديم أنشطة تعليمية مناسبة ضمن مجموعة متجانسة. 

 إكساب الطالب مهارات القيادة واالتصال والتواصل مع اآلخرين. 

 يؤدي إىل كرس الروتني وخلق الحيوية والنشاط يف غرفة الصف 

  بني الطالب ويؤدي لنمو الود تقوية روابط الصداقة وتطور العالقات الشخصية

 .واالحرتام بني أفراد املجموعة

  يربط بطيئي التعلم والذين يعانون من صعوبات التعلم بأعضاء املجموعة ويطور

 انتباههم 
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 العوامل التي تعيق أداء املجموعة يف التعلم التعاوين

 :تتمثل العوامل املعيقة لفاعلية املجموعة مبا ييل

 ضاء املجموعةاالفتقار إيل نضج أع. 

 تقديم الفرد إلجابة سائدة غري خاضعة للتحليل. 

 مصادرة جهود اآلخرين. 

  فقدان الدافعية بسبب الشعور بعدم األنصاف كأن يشعر بعض األعضاء بأنهم

 .يعملون و غريهم يستفيد من عملهم من غري بذل أي مجهود

 هم وتقاوم أي رأي التشبث بالرأي، كأن يكون لدى بعض األعضاء ثقة زائدة يف قدرات

 .آخر

  االفتقار إيل قدر كايف من عدم التجانس 

  االفتقار إيل مهارات العمل الجامعي 

  العدد غري املناسب ألعضاء املجموعة 

 عمل يف مجموعات التعلم التعاوينسلوكيات ينبغي أن تنمى عند الطلبة لنجاح ال

 التواصل الجيد بني أعضاء املجموعة الواحدة. 

  اآلخريناحرتام آراء. 

  العمل بهدوء وعدم إزعاج اآلخرين. 

 حرية التعبري وعدم مقاطعة اآلخرين. 

  اإلنصات وعدم االنرصاف عن سامع اآلخرين. 

 االلتزام مع املجموعة حتى االنتهاء من العمل. 

 نقد األفكار ال نقد أصحابها. 

 تقبل نقد اآلخرين لألفكار. 

 ة دون حرجتقديم املعونة ملن يطلبها وطلبها عند الرضور. 
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 توخي العدل يف تقسيم األدوار واالبتعاد عن األنانية. 

 الشعور باملسؤولية يف العمل. 

 حسن االنتامء للمجموعة فالصف فاملدرسة. 

 املرونة يف االتفاق عىل أفكار مشرتكة حني ال يكون اتفاق تام. 
 

 للحكم عىل مدى نجاح مؤرشات نجاح إدارة أسلوب العمل التعاوين يف مجموعات

إليك املعايري واملؤرشات . أسلوب العمل التعاوين يف مجموعات، والعمل ضمن فريق واحد

 :اآلتية لتساعدك يف ذلك وهي

  معرفة مستويات جميع أفراد الصف ( الوقوف عىل حال أفراد املجموعة الكلية.( 

  ملوضوع الدرس– املحدد –التمهيد املناسب . 

 تحديد حجم كل مجموعة. 

 بسهولة ويرس ورسعةتشكيل املجموعات . 

 تحديد نشاط كل مجموعة. 

 تحديد زمن تنفيذ النشاط املراد تنفيذه. 

  اختيار مقرر لكل مجموعة بحيث يتم تبادل هذا الدور من نشاط آلخر 

  قبل التنفيذ ( توضيح املطلوب من النشاط بدقة قبل البدء بالعمل.( 

 تنفيذ النشاطإثارة دافعية أفراد املجموعات للمشاركة الفاعلة أثناء . 

  التجوال بني املجموعات والجلوس معهم أثناء تنفيذ النشاط؛ للتأكد من صحة سري

 .العمل، وتوجيه الطالب إىل الحل الصحيح وذلك من خالل طرح األسئلة املناسبة

 االنتهاء من النشاط يف الزمن املحدد. 

 مناقشة أعامل املجموعات أمام الجميع والتوصل إىل فهم مشرتك. 

 زيز اإلجابات املتميزة وإبرازها أمام الجميع لالستفادة منهاتع. 
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  عرض اإلجابات الصحيحة أمام الطالب بهدف تصويب األخطاء وتقديم التغذية

 . الراجعة الالزمة

 التعلم التعاوين  بعض النصائح لزيادة فاعلية

 لتاليةوهو أحد رواد التعلم التعاوين، النصائح ا) Robert Jones(قدم روبرت جونز 

 : لزيادة فاعلية التعلم التعاوين

 ذلك ألن إنه نشاط اجتامعي جيد.  خاص بهاأطلب إىل كل مجموعة اختيار أسم ،

 .األسامء املختلفة للمجموعات تساعدك يف متييز املجموعات عن بعضها

 وأخرت أفراد غري متجانسني يف كل مجموعة، ًا يف أفراد املجموعة يف كل مرةِأجر تغيري ،

 . يف التحصيل األكادميي أو يف أي مستويات اجتامعية واقتصادية وعرقية أخرىسواء

  الذي بدوره سينقل املعلومات سوى مع الباحث الرئييس عن النشاطال تتحدث ،

للطلبة، إضافة إىل أن ذلك يؤدي إىل عدم تكرار األسئلة كذلك فإن الطلبة هم الذين 

دعت الحاجة لتوضيح بعض وإذا . ناقشون خطوات العمل بعضهم مع بعضي

 .النقاط فبإمكانك مناقشتها مع الباحث الرئييس

 ميكن استخدام أجهزة . دث داخل الغرفة الصفية أو خارجهااستغل األنشطة التي تح

 .اتصال بسيطة إذا النشاط ينفذ خارج غرفة الصف

 اء رحلة ُكون كل مجموعة من ثالثة طالب إذا نفذ النشاط خارج غرفة الصف أو أثن

 .، ألن ذلك أضمن الحتياطات األمن والسالمةعلمية

 ًطور نظاما  . لتوزيع األدوارِّ

 وإذا طرأت بعض .حدد املسؤوليات من أجل اإلسهام يف إدارة الصف وحفظ النظام 

 . فاطلب إىل الشخص املسؤول مبارشة حل هذا اإلشكال،اإلشكاليات
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 دوات الخاصة بكل  كذلك طور بعض األ،طور منوذجا لجمع املعلومات وتسجيلها

 .نشاط

 شارك الطلبة واستمتع بتدريسهم. 

 طريقة العصف الذهني

 هدف للمؤسسات الرتبوية ،هو أفضل  ماإىلهو تقليدي يف التعليم  إن تجاوز كل ما

 ،ولعل من األسباب والطرق التعليمية املجدية اليوم.  تنفيذيةأو تخطيطية كانت ،والتعليمية

 ،الدرس زيد من املشاركة الفعالة يف إنجازم املتعلمني للتلك التي تفسح املجال أمام

 وتعزيز ، وذلك بإثارة استعدادا تهم، وحفز مواهبهم، وتحقيق أهدافه،واستخالص نتائجه

ْ العصف الذهني ويعد. قدراتهم عىل التصور واالبتكار بهدف املزيد من الديناميكية والنمو َ

لبحث عن أفضل األساليب والطرق إلثارة  مجال ا:من الجهود البحثية يف هذا املجال

 . املتعلمني، وحفز قدراتهم

  Brain Storming) العصف الذهني(تعريف 

ويقصد به توليد وإنتاج أفكار وآراء إبداعية من األفراد واملجموعات لحل مشكلة 

 أي وضع الذهن يف حالة من اإلثارة .معينة، وتكون هذه األفكار واآلراء جيدة ومفيدة

هز ية للتفكري يف كل االتجاهات لتوليد أكرب قدر من األفكار حول املشكلة أو املوضوع والجا

 . بحيث يتاح للفرد جو من الحرية يسمح بظهور كل اآلراء واألفكار،املطروح

فإنها تقوم عىل ) حفز أو إثارة أو إمطار للعقل ( أما عن أصل كلمة عصف ذهني 

 العقل ،رفان يتحدى أحدهام األخرعىل أنه موقف به ط" حل املشكلة"تصور 

والبد للعقل من . من جانب واملشكلة التي تتطلب الحل من جانب آخر) املخ(البرشي

 ومحاولة تطويقها واقتحامها بكل ،االلتفاف حول املشكلة والنظر إليها من أكرث من جانب

 شبه العاصفة أما هذه الحيل فتتمثل يف األفكار التي تتولد بنشاط ورسعة ت .الحيل املمكنة
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وهناك أربع قواعد أساسية للتفاكر ذكرها  )1999عىل سليامن :  عنOsborn 1963 أوسبورن(

 :هي ) 1997عبد هللا الصايف : عن Osborn 1963 أوسبورن(

وهذا يعني أن الحكم املضاد لألفكار يجب أن يؤجل حتى وقت : النقد املؤجل -1

 عنها ويشعرون بالحرية ليك الحق حتى ال نكبت أفكار اآلخرين وندعهم يعربون

 .يعربوا عن أحاسيسهم وأفكارهم بدون تقييم

 .فكلام كانت األفكار أشمل وأوسع كان هذا أفضل: الرتحيب باالنطالق الحر -2

 .كلام ازداد عدد األفكار ارتفع رصيد األفكار املفيدة: الكم مطلوب -3

إلضافة إىل فاملشرتكون با: الرتكيب والتطوير عامالن يكون السعي إلحرازهام -4

مساهمتهم يف أفكار خاصة بهم يخمنون الطرق التي ميكنهم بها تحويل أفكار 

 .اآلخرين إىل أفكار أكرث جودة أو كيفية إدماج فكرتني أو أكرث يف فكرة أخرى أفضل
 

هامة لتنمية التفكري ) العصف الذهني(أن عملية ) Davis 1986ديفيز (ويرى 

 :ألنهاب اإلبداعي وحل املشكالت لدى الطال

 حيث إن الحكم املؤجل للتفاكر ينتج املناخ اإلبداعي ):حدسية(جاذبية بدهية لها  -1

ًاألسايس عندما ال يوجد نقد أو تدخل مام يخلق مناخا حرا للجاذبية البدهية بدرجة  ً

 .كبرية

ألنه ال توجد قواعد خاصة تقيد إنتاج الفكرة وال يوجد أي نوع من : عملية بسيطة -2

 .ييمالنقد أو التق

ًفعىل كل فرد أن يشارك يف مناقشة الجامعة أو حل املشكلة جامعيا : عملية مسلية -3

 .والفكرة هنا هي االشرتاك يف الرأي أو املزج بني األفكار الغريبة وتركيبها

كل فرد من األفراد املشاركني يف املناقشة تكون له حرية الكالم دون : عملية عالجية -4

 . فكرته أو حله للمشكلةأن يقوم أي فرد برفض رأيه أو
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فهي طريقة هامة الستثارة الخيال واملرونة والتدريب عىل التفكري : عملية تدريبية -5

 .اإلبداعي
 

أنه من املستحيل اآلن أن تظل عملية التفكري وحل ) 2000محمد املفتي (ويرى 

ليته يف املشكالت واسترشاق املستقبل عملية يقوم بها مفكر مبفرده مهام كانت قدرته أو شمو

 وأصبح من املحتم أن تقوم بهذه العملية مجموعة من املفكرين يف تخصصات متنوعة ،العلم

إنتاج "و"إنتاج حلول متنوعة للمشكلة الواحدة"و" إنتاج األفكار"تعمل عقلها الجامعي يف

، وهذه املجموعات من املفكرين ميكن أن نطلق عليها "البدائل ملواجهة التحديات املستقبلية

بالتفكري :، وميكن أن نطلق عىل التفكري الذي ميارس داخل هذه املجموعات"ق التفكريفر"

ًإعامل العقل متظافرا مع غريه من العقول بأسلوب : "والذي أقرتح له التعريف التايل" التعاوين

منهجي يتسم بالعلمية واملوضوعية إليجاد حلول متنوعة ملشكالت نتجت عن ظواهر 

 ."أو السترشاق املستقبل ووضع بدائل ملواجهة تحدياته واحتامالته ، طبيعية أو مجتمعية

لدي املتعلم )الجامعي(أنه ليك ننمي التفكري التعاوين) 2000محمد املفتي ( ويقرتح

بعد أن تعود عقله ولسنوات طويلة يف إطار نظام تعليمي ومامرسات مقصودة داخل 

يجب االتجاه إيل استخدام إسرتاتيجية ). أو املنفرد(حجرات الدراسة عىل التفكري الفردي

وإسرتاتيجية التعلم يف مجموعات صغرية، وحل املشكالت عن طريق إرشاك ،التعلم التعاوين

 .وتقويم النتائج،مجموعات من الطالب يف التفكري،ووضع بدائل الحلول وتنفيذها

 والذي .يدخل تحت نطاق العصف الذهني) محمد املفتي( ويالحظ أن ما أقرتحه

ًتطلب بدوره معلام قادرا عىل إدارة عملية التفكري يف مواقف العصف الذهني األمر ي ً

 العصف إسرتاتيجيةالذي يستلزم تدريب املعلمني أثناء الخدمة عيل كيفية استخدام 

  وكذلك إعادة النظر يف برامج إعداد املعلمني بكليات الرتبية وكليات املعلمني ،الذهني
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ديثة التي تطالب بتنمية التفكري اإلبداعي واملهارات التدريسية لتتوافق مع التوجهات الح

  .الالزمة للمعلم لتنمية القدرات اإلبداعية لدي طالبه
 

 :ثالث مراحل لعملية العصف الذهني هي) A. Rochka 1989روشكا (وقد أوضح 

طوي ويتم فيها توضيح املشكلة وتحليلها إىل عنارصها األولية التي تن: املرحلة األوىل

عليها،تبويب هذه العنارص من أجل عرضها عىل املشاركني الذين يفضل أن ترتاوح أعدادهم 

ًفردا، ثالثة منهم عىل عالقة باملشكلة موضوع العصف الذهني واآلخرون ) 12-10(ما بني 

ًبعيدوا الصلة عنها، ويفضل أن يختار املشاركون رئيسا للجلسة يدير الحوار ويكون قادرا عىل  ً

لجو املناسب للحوار وإثارة األفكار وتقديم املعلومات ويتسم بالفكاهة، كام يفضل أن خلق ا

 .)مقرر الجلسة ( يقوم أحد املشاركني بتسجيل كل ما يعرض يف الجلسة دون ذكر أسامء 

ويتم فيها وضع تصور للحلول من خالل إدالء الحارضين بأكرب عدد : املرحلة الثانية

يتم العمل أوالً بشكل فردي ثم يقوم أفراد (ا وإعادة بنائها ممكن من األفكار وتجميعه

املجموعة مبناقشة املشكلة بشكل جامعي مستفيدين من األفكار الفردية وصوالً إىل أفكار 

العصف  وتبدأ هذه املرحلة بتذكري رئيس الجلسة للمشاركني بقواعد .)جامعية مشرتكة

 .قد وتقبل أية فكرة ومتابعتها ورضورة االلتزام بها وأهمية تجنب النالذهني

 .ويتم فيها تقديم الحلول واختيار أفضلها: املرحلة الثالثة
 

العصف الذهني يف صورة إجرائية ) جلسة (وميكن صياغة هذه الخطوات ملوقف 

 :كالتايل

 .)موضوع الجلسة( تحديد ومناقشة املشكلة  -1

 .)موضوع الجلسة( إعادة صياغة املشكلة  -2

 .العصف الذهنيتهيئة جو اإلبداع و -3

 .البدء بعملية العصف الذهني -4



 طــــرق التدريـــس
 

- 

 
 

س 
ـــ

ـــ
ام

لخ
ل ا

ـــ
ص

لف
 ا

228

 .إثارة املشاركني إذا ما نضب لديهم معني األفكار -5

 .مرحلة التقويم -6

 أهمية استخدام أسلوب العصف الذهني 

 . يساعد عىل اإلقالل من الخمول الفكري للطالب -1

 . يكون الرأي وطرح األفكار دون الخوف من فشل الفكرة -2

 . ىل إيجاد أفكار جديدةيشجع أكرب عدد من الطالب ع -3

 . تنمية التفكري االبتكاري لدى الطالب -4

 ). التحليل ـ الرتكيب ـ التقويم ( استخدام القدرات العقلية العليا  -5

 . ًيجعل نشاط التعليم والتعلم أكرث متركزا حول الطالب -6

 ستخدام إسرتاتيجية العصف الذهني تنفيذ مواقف تعليمية با

أساليب خفض التلوث البيئي عىل مستوى مملكة ): "ةموضوع الجلس(املوقف األول 

 "البحرين عىل سبيل املثال

أساليب خفض التلوث البيئي عىل : ")موضوع الجلسة( ومناقشة املشكلة تحديد  -1

يقوم رئيس الجلسة مبناقشة املشاركني حول موضوع الجلسة " مستوى اململكة 

 .) دقائق 5( إلعطاء مقدمة نظرية مناسبة ملدة 

عىل النحو  )دقائق5(يعيد رئيس الجلسة صياغة املشكلة يف : ة صياغة املشكلةإعاد -2

 ويطرحها من خالل األسئلة ، التلوث البيئي يعني تلوث الهواء واملاء واألرض:التايل

 -:التالية

 كيف تقلل من تلوث ، كيف تقلل من تلوث املاء ؟،كيف تقلل من تلوث الهواء ؟

 األرض ؟ 

يقوم رئيس الجلسة برشح طريقة العمل : لعصف الذهنيتهيئة جو اإلبداع وا -3

 :) دقائق 5(  ملدة .وتذكري املشاركني بقواعد العصف الذهني
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 أعرض أفكارك بغض النظر عن خطئها أو صوابها أو غرابتها. 

 ال تنتقد أفكار اآلخرين أو تعرتض عليها. 

  ال تسهب يف الكالم وحاول االختصار ما استطعت 

 ن أفكار اآلخرين بأن تستنتج منها أو تطورهاميكنك االستفادة م. 

 استمع لتعليامت رئيس الجلسة ونفذها. 

 أعط فرصة ملقرر الجلسة لتدوين أفكارك. 

 .تعيني مقرر للجلسة ليدون األفكار -4

 ). دقيقة 40(يطلب من املشاركني البدء أفكارهم إجابة عن األسئلة ملدة  -5

 .ىل السبورة أمام املشاركنييقوم مقرر الجلسة بكتابة األفكار متسلسلة ع -6

يقوم رئيس الجلسة بتحفيز املشاركني إذا ما الحظ أن معني األفكار قد نضب لديهم،  -7

كأن يطلب منهم تحديد أغرب فكرة وتطويرها لتصبح فكرة عملية أو مطالبتهم 

بإمعان النظر يف األفكار املطروحة واالستنتاج منها أو الربط بينها وصوًال إىل فكرة 

 .جديدة

 يقوم رئيس الجلسة مبناقشة املشاركني يف األفكار املطروحة ملدة : لتقييما -8

 :من أجل تقييمها وتصنيفها إىل)  دقيقة 40(

 أفكار أصيلة و مفيدة وقابلة للتطبيق. 

  أفكار مفيدة ولكنها غري قابلة للتطبيق املبارش وتحتاج إىل مزيد من البحث

 .......أو

 ية وغري قابلة للتطبيقمستثناة ألنها غري عمل أفكار. 

  يلخص رئيس الجلسة األفكار القابلة للتطبيق ويعرضها عىل املشاركني ملدة -9

 .) دقائق 10(



 طــــرق التدريـــس
 

- 

 
 

س 
ـــ

ـــ
ام

لخ
ل ا

ـــ
ص

لف
 ا

230

أسباب ضعف الطالب يف حل املسائل اللفظية يف ): " موضوع الجلسة( املوقف الثاين 

 " الرياضيات 

 -:وطرحها من خالل األسباب التالية: وميكن إعادة صياغة املشكلة

 .باب تتعلق مبحتوي املناهج وبنائها وطرق صياغة املسائل اللفظيةأس -1

 .أسباب تتعلق بالطالب ومستواهم العقيل ومنوهم اللغوي -2

 .أسباب تتعلق بطرائق التدريس والتدريب عىل حل املسائل اللفظية -3
 

أسباب الضعف اللغوي لدى طالب املرحلة ): " موضوع الجلسة(املوقف الثالث 

 "الثانوية

 الطريقة ميكن إعادة صياغة املشكلة يف عدة مشكالت فرعية ميكن البحث عن وبنفس

 .حلول لكل منها وبالتايل التوصل إىل عدة حلول للمشكلة األصلية

 مشكالت مغلقة لها حل واحد :ولكن يجب أن نلفت النظر إىل نوعني من املشكالت

 ومشكالت مفتوحة .نطقيفقط صحيح أو طريقة واحدة للحل وتحتاج إىل نوع من التفكري امل

وإمنا تحتمل حلوالً عديدة ليس لها حل واحد صحيح بالرضورة أو طريقة واحدة للحل 

 .وتحتاج إىل نوع من التفكري اإلبداعي ويصلح معها أسلوب العصف الذهني

مام سبق ميكن القول أن العصف الذهني هو موقف تعليمي يستخدم من أجل 

مشاركني يف حل مشكلة مفتوحة خالل فرتة زمنية محددة توليد أكرب عدد من األفكار لل

 ومن .ًيف طرح األفكار بعيدا عن املصادرة والتقييم أو النقد يف جو تسوده الحرية واألمان

واملراحل ) أوسبورن(خالل القيام بعملية العصف الذهني حسب القواعد التي ذكرها 

 من املواقف التي تحتاج إىل أثبت العصف الذهني نجاحه يف كثري) روشكا(التي ذكرها 

حلول إبداعية ألنه يتسم بإطالق أفكار األفراد دون تقييم، وذلك ألن انتقاد األفكار أو 

 اإلرساف يف تقييمها خاصة عند بداية ظهورها قد يؤديان إىل خوف الشخص أو إىل 
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 وهذا .اهتاممه بالكيف أكرث من الكم فيبطئ تفكريه وتنخفض نسبة األفكار املبدعة لديه

يوضح أهمية عملية العصف الذهني يف تنمية التفكري اإلبداعي وحل املشكالت لألسباب 

 .)محمد املفتي(واقرتاحات ) ديفيز(التي ذكرها 

  طريقة التعلم باالستقصاء

 مختلف يف العديد من املواد التعلم باالستقصاء أحد أنجح الطرق لتدريس ديع

العملية  األنشطة من مجموعة بتنفيذب للمتعلم للقيام  ألنه يتيح الفرصة؛املراحل الدراسية

إيجاد عالقة بني املالحظة واملشاهدة املنظمة ووالعملية  العلمية مهاراته تنميةو التجريبية،

 باملشكلة ه قدراته العقلية من خالل إشعارة الذايت للتعلم، وتنمياالستعدادالتي تنمي بداخله 

 .ض التي تساهم بحلهاوتحديدها واملساهمة يف فرض الفرو

مييل كثري . وقبل تناول هذا املوضوع يجدر بنا فهم الفرق بني االستقصاء واالكتشاف

من الرتبويني إىل استخدام االستقصاء واالكتشاف كمفهومني مرتادفني، إال أنه يف الحقيقة يوجد 

ابة عن سؤال ما، فرق بينهام، وهو أن التقيص هي الحالة التي نرى فيها املتعلم مشغوًال باإلج

ويف املقابل فإن االكتشاف هو طريقة للوصول إىل الحقائق من خالل املالحظة والتفكري 

ومن خالل هذا يتضح أن التقيص أعم من االكتشاف وأن . السببي بعد حدوث عملية التقيص

 . االكتشاف نتيجة لحدوث التقيص

 أهمية التعلم باالستقصاء

 م كيفية تتبع الدالئل وتسجيل النتائج وبذلك يساعد االكتشاف املتعلم يف تعل

 .يتمكن من التعامل مع املشكالت الجديدة

  يوفر للمتعلم فرصا عديدة للتوصل إىل االستدالالت باستخدام التفكري املنطقي سواء

 .االستقرايئ أو االستنباطي

  يشجع االكتشاف التفكري الناقد ويعمل عىل املستويات العقلية العليا كالتحليل

 .والرتكيب والتقويم
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 ّيعود املتعلم عىل التخلص من التبعية والتسليم للغري. 

  يحقق نشاط للمتعلم وإيجابيته يف اكتشاف املعلومات مام يساعده عىل االحتفاظ

 .بالتعلم

 يساعد عىل تنمية اإلبداع واالبتكار. 

  املتعلم يزيد من دافعية املتعلم نحو التعلم مبا يوفره من تشويق وإثارة يشعر بها

 .أثناء اكتشاف املعلومة بنفسه

 أساليب للتعلم باالستقصاء

 :هناك ثالثة أساليب للتعلم باالستقصاء، وهي كالتايل

 .األسلوب املنطقي أو العقيل -1

 .األسلوب التجريبي -2

 .أسلوب االكتشاف -3

 خربياملاألسلوب  -4
 

 األسلوب املنطقي أو العقيل: أوال

 الطالب أصبح من الالزم تطوير األساليب بعد مالحظة تدين التحصيل العلمي لدى

، ومن بني األساليب تعليميةالقدمية التي تستخدم يف التدريس لرفع مستوى املخرجات ال

الحديثة التي جاءت كبديل أو كتطوير األساليب القدمية هو األسلوب املنطقي أو العقيل 

إىل مرحلة يكون املتعلم والذي يقوم عىل استخدام قدرات الطالب وتنميتها من أجل الوصول 

 .فيها مساهام يف بناء املادة العلمية التي يتلقاها

 الفكرة األساسية لألسلوب

 يتميز ا كل أسلوب وبهااملعروف بني الرتبويني أن هناك فكرة أساسية يعتمد عليه

 . فمن املهم أن نحدد أوالً الفكرة التي يعتمد عليها األسلوب املنطقي أو العقيل. عن غريه
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همنا من خالل تطبيقنا لهذا األسلوب أن نساعد الطالب عىل الوصول إىل قاعدة عامة أو وي

وفكرة التعميم تقوم عىل أساس االنتقال من الجزء إىل  .مبدأ كيل وهو ما يعرب عنه بالتعميم

وبعبارة مخترصة الفكرة األساسية التي يقوم عليها . ا كبريا عقلياالكل، بالتايل يتطلب هذا جهد

 املوقف من خالل األسلوب هو توجيه الطالب ومساعدتهم للوصول إىل تعميم معني هذا

 .التعليمي

 طريقة تنفيذ األسلوب

ذكرنا أن فكرة التعميم ترتكز عىل االنتقال من الجزء إىل الكل ولتوضيح ذلك نذكر 

 :ألمثلة التاليةهذا ا

 املثال األول

 وهكذا النحاس، يقوم الطالب عندما يالحظ الطالب أن الحديد يتمدد بالحرارة،

ومن الواضح أن الطالب هنا الحظ عينات . تمدد بالحرارةتدن ابالتعميم فيستنتج أن املع

وإذا اتضح ذلك، فإن . املعادنأنواع قليلة ولكنه استطاع أن يقوم بتعميم ذلك إىل جميع 

تم التوصل إىل حتى يهم؛املعلم يقوم بطرح أسئلة تستثري دافعية الطالب، ثم تعزيز إجابات

أو من خالل قيام املعلم بتجربة ثم مناقشة الطالب فيها، أو من خالل ..ذلك التعميم

مشاهدتهم لفيلم فيديو حول موضوع معني ثم طرح األسئلة املتعددة حول املوضوع، عىل 

 :املعلم أن يستخدم األسئلة املفتوحة وهذه األمثلة عليها

 ماذا تالحـظ؟  

 الهليوم؟كيف يرتفع بالون بغاز  

 ماذا تشـاهد؟  

 كيف تستطيع رفع هذا الثقل الكبري؟ 

 ماذا تسمع؟ 

ًونظرا ألن مشاركة الطالب الفاعلة يف الدرس تعترب من األمور الرضورية لنجاح 

 هذا األسلوب من التعليم، لذا يجب تقبل إجابات الطالب وتعزيزها مهام كانت، 
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وان ال يقال إطالقا ألي  .لتعميم أو املبدأوتوجيهها نحو الهدف من الدرس وهو الوصول إىل ا

 :طالب أثناء إجابته انك عىل خطأ وفيام ييل بعض األمثلة للتعزيزات الجيدة

 هذه فكرة، هل من أفكار أخرى؟...آه...آه 

 ممتاز يا محمد، هل ميكننا أن نتوسع قليال يف فكرة محمد؟ 

 تفكري جيد، لكن كيف ميكننا تفسري ذلك؟ 

 ثايناملثال ال

يجري يف فصل درايس شاهد طالبه قبل لحظات أن البالونات التايل ور أن الحوار تص

 .التي دلكت بقطعة من الصوف تتنافر مع بعضها البعض

 ما الذي حدث؟ ما الذي شاهدناه؟: املعلم 

 البالونات ابتعدت عن بعضها البعض: طالب. 

 البعض؟نعم هذا صحيح، لكن ما سبب ابتعاد البالونات عن بعضها : املعلم 

 رمبا الريح هي السبب يف ابتعادها عن بعضها البعض: طالب آخر. 

 هذه فكرة، هل هناك أفكار أخرى؟: املعلم 

 اعتقد أن البالونات حصلت عىل كهرباء نتيجة الدلك: طالب آخر. 

 ممتاز، ماذا ستقول لو قلت لك بان البالونات اكتسبت كهرباء بالفعل نتيجة : املعلم

ماذا نستطيع أن نقول عن الكهرباء املوجودة عىل  ؟لدلكها بقطعة الصوف

 البالونات؟

 البالونات املحتوية عىل الكهرباء تدفع الواحدة األخرى: طالب. 

 ممتاز، هل من طالب يلخص ما حصلنا عليه ؟: املعلم 

 البالونات املدلوكة بقطعة صوف تدفع الواحدة األخرى: الطالب. 

 عىل السبورة؟ ممتاز، هل لنا أن نكتب ذلك :املعلم  
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 دور املعلم

 : ميكننا أن نحدد دور املعلم يف النقاط التاليةسابقة المثلةمن األ

 عىل أن يراعي  انتباه الطالب إىل موضوع الدرسجذباستخدام األسئلة التحفيزية ل 

 :املعلم يف أسئلته ما ييل

 .أن تكون مصاغة بلغة واضحة و مفهومة لدى الطالب -1

 .ةأن تتضمن أكرث من إجاب -2

 .أن تركز عىل استخدام املتعلم للحواس -3

أن تحفز املتعلم عىل استخدام املهارات املعرفية العليا مثل التحليل والرتكيب  -4

 .والتقويم

 .استخدام األسئلة املفتوحة خالل سري مناقشات الدرس -5

 .أن يطرح املعلم األسئلة بصورة منضمة ومتسلسلة -6

 .يهها نحو الهدف املحدد للدرستقبل إجابات الطالب وتعزيزها حتى يتم توج -7

 .ثوان) 5-3(إتاحة الفرصة أمام الطالب للتفكري و إعطائهم الوقت املناسب  -8

 فوائد تطبيق هذا األسلوب

 . إبراز الفروق الفردية ألن كل طالب سيكتب ويعرب بأسلوبه الخاص-1

 . مساعدة الطالب عىل التفكري العلمي القائم عىل الحقائق-2

 . عىل الوضوح يف األداء وإيصال القصد بصورة سليمة تدريب الطالب-3
 

وينبغي أن نذكر نقطة مهمة، وهي أن نجاح هذا األسلوب يعتمد عىل اإلجابات 

لذلك كان ال بد أن يكون التعميم صادر من الطالب . النهائية للطالب أي عىل التعميم النهايئ

  .السبورةأنفسهم وليس من املعلم، كام أن يكتب بلغة املتعلم عىل 
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 سلوب التجريبياأل: ًثانيا

، ثم البحث عن فرض علمييعتمد عىل تكوين وهو أسلوب من أساليب االستقصاء، 

 .تهطريقة الختبار صح

 خطوات أسلوب االستقصاء التجريبي

 .وفيها يتم تكوين العبارة أو الجملة العلمية املعتقد بصحتها :اختيار املشكلة -1

املراحل التي منر بها عند استخدامنا ألسلوب هي من أصعب  :تحديد املشكلة -2

االستقصاء التجريبي، ففيها يتم اختيار أنسب طريقة إلثبات صحة العبارة أو الجملة 

 .العلمية عن طريق صياغة سؤال عام قابل لالستقصاء

يف هذه املرحلة يطلب املعلم من الطالب افرتاض الفروض التي  :فرض الفروض -3

ؤال املوضوع لالستقصاء، كذلك توجيه أسئلة للطالب عن تسهم يف اإلجابة عن الس

 .األسباب التي دعتهم الفرتاض هذه الفروض

وفيها ميكن بناء األداة التي ميكن عن طريقها  : بناء وسيلة التحقق من الفروض -4

التحقق من الفروض، وذلك عن طريق توجيه أسئلة للطالب عن كيفية التحقق من 

 .احد الفروض املقرتحة

يف هذه الخطوة يطلب من الطلبة اختيار متغري واحد الستقصائه،  :املتغرياتضبط  -5

و يجب عىل الطلبة اختيار متغري واحد ميكن تغيريه وتثبيت املتغريات األخرى التي 

 .ميكن قياسها

وفيها يتم وضع املعايري املقبولة للحكم عىل صحة اختيار  :وضع التعاريف الحسية -6

 .السؤال العام املراد استقصائهاملتغري ومدى تأثريه عىل 

وهي الطريقة التي عىل أساسها يتم التجريب العميل، وهي تعتمد  :التجريب -7

بالدرجة األوىل عىل املعلم فهو الذي يقرر نوع التجريب اعتامدا عىل 

 اإلمكانات املتوفرة من أدوات وأجهزة ومواد والوقت املتاح للتجريب، ومن 
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 بتجارب عرض أو أن يطلب من كل مجموعة دراسة املمكن أن يقوم املعلم بنفسه 

 .احد املتغريات ثم يتم تبادل النتائج بني املجموعات 

وفيها يتم تعديل أو قبول أو رفض الفروض املوضوعة  :تسجيل وتفسري البيانات -8

بناءا عىل النتائج التي تم الحصول عليها من عملية تفسري البيانات والقراءات التي 

 .العميلسجلت من التجريب 

 سلوب التجريبياعتبارات أساسية يف األ

 .أن تكون املشكلة املراد دراستها محددة بوضوح -1

أن تكون املشكلة التي سوف يتم دراستها مناسبة الهتامم وقدرات الطالب  -2

 .التعليمية

 .أن يعود الطالب عىل الرجوع ملصادر املعلومات املختلفة -3

مي سليم لالستفادة الكاملة من إتاحة الفرصة للطالب من التعلم يف جو عل -4

 .الطاقات الكامنة لدى الطلبة وتوجيهها نحو التعلم

أن يقترص دور املعلم عىل التوجيه واإلرشاد وأن ال يكرث من طرح األسئلة التي قد  -5

 .تشتت أو تقرب املعلومة وبالتايل تفسد التعلم باالستقصاء التجريبي

 .اختيار املواد التعليميةمراعاة مستوى وقدرات الطالب عن طريق حسن  -6

 التجريبيمزايا التعلم من خالل األسلوب 

 .نمي لدى الطالب أسلوب التفكري العلمي السليمي -1

نمي قدرات الطالب العقلية من خالل إتاحة الفرصة للطالب للمالحظة ووضع ي -2

الفروض وجمع املعلومات والبيانات وإجراء التجارب ومن ثم تحليل البيانات 

 .ختبار صحة الفروض للتوصل إىل االستنتاجوتفسريها ال

 .يشجع ويعود الطالب عىل تبني األسلوب العلمي يف البحث والتفكري -3
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 مثال عىل األسلوب التجريبي

 ".ما هي العوامل التي تؤثر عىل منو النبات: "املعلم

 ".الضوء يؤثر عىل منو النبات: "طالب

 ".نبات يا أستاذممكن أن تؤثر كمية املاء عىل منو ال: "طالب آخر

 ".نوعية وكمية الرتبة يا أستاذ: "آخر

ولكن لنفرتض أننا , فعال كل العوامل التي ذكرمتوها تؤثر عىل منو النبات: "املعلم

 ".سوف نستقيص أثر الضوء عىل النبات

يقوم الطالب بزرع بذور نبات ووضعها يف خزانة مظلمة، وزرع الكمية نفسها من 

ميضء مع مراعاة أن تكون كل العوامل األخرى متشابهة، مثل نوعية البذور ووضعها يف مكان 

 .الخ....الرتبة املستخدمة وكميتها وكمية املياه املستخدمة للري

 ".أي من املجموعتني من البذور يكون أكرث اخرضارا بعد مرور أسبوع؟: "املعلم

 .يتم املقارنة بني املجموعتني من البذور بعد أسبوع

 ".جموعتني من البذور أكرث اخرضاراأي امل: "املعلم

 ".التي زرعت يف مكان ميضء يا أستاذ : "طالب

 ".إذن ماذا نستنتج اآلن ؟, أحسنت: "املعلم

 ".أن الضوء يؤثر عىل منو النبات: "طالب

 عملية حدوث يف يساعد الضوء ألن النبات؛ لنمو مهم عامل فالضوء, أحسنت: املعلم

 .النبات غذاء لصنع الالزمة الضويئ البناء

 أسلوب االكتشاف: ًثالثا

هناك عدة مربرات عقلية ومنطقية للقول بأن التعلم باالكتشاف من األساليب 

 التعلمية / تدريس، حيث يكون الطالب هو املحور يف العملية التعليميةالالحديثة يف 
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أي . ج ويعمميستنتو كام يف الفلسفات القدمية، فالطالب هنا يالحظ ويفكر علميةال املادة ال

 وبالتايل يخرج من كونه مستقبل فقط إىل كونه باحث ، يستخدم بنفسه عمليات العلمهأن

 .صغري

 تعريف التعلم باالكتشاف

هو منط من األساليب االستقصائية، حيث يقوم الطالب باكتشاف املعارف العلمية 

 .دركات ويبنيها بذاتهأي أنه هو الذي يقوم بالعمل والتوصل إىل املفاهيم وتكوين امل. بنفسه

 هدف التعلم باالكتشاف

يهدف هذا األسلوب من التعلم إىل تهيئة الظروف للمتعلم للتفاعل مع األمور املتاحة 

 . املعرفية بحيث يصل الطالب إىل حالة االبتهاج العقيلبنىله الكتشاف ال

 أنواع التعلم باالكتشاف

 :هناك ثالثة أنواع من التعلم باالكتشاف

ًيرشف املعلم عىل أنشطة الطالب ويوجهها توجيها محددا، وفيه : ف املوجهاالكتشا -1

طرح ووذلك بتزويد الطالب بتعليامت تكفي لضامن حصولهم عىل الخربة التعلمية 

التساؤالت مام يساعدهم عىل تنظيم أفكارهم وتحقيق الهدف املنشود رشيطة أن 

 .يدرك املتعلمون الغرض من كل خطوات االكتشاف

 تقدم مشكلة للطالب مع مجموعة تعليامت أو فيهو: شاف شبه املوجهاالكت -2

 .توجيهات عامة بحيث ال تقيدهم وال تحرمهم من فرص النشاط العلمي والعقيل

وهنا يتطلب من املعلم عدم . يعترب من أرقى أنواع االكتشاف: االكتشاف الحر -3

ع ضامن التدخل يف أنشطة الطالب وجعلهم يعملون دون توجيه أو إرشاف م

 .االهتامم باألجهزة واألدوات العملية وتوفري السالمة
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 كيفية تطبيق التعلم باالكتشاف

  4عادة ما يقسم الطالب إىل مجموعات متجانسة، بحيث تتكون كل مجموعة من 

ومن ثم يعني . ها موهوب واحد وآخر بطيء التعلم والبقية من متوسطي التعلمب ب طال7إىل 

ن مسئوال عن نشاط مجموعته وبدوره يقوم بتوزيع املسؤوليات منسق لكل مجموعة ليكو

بعدها تعطى التعليامت الالزمة للطالب لتوضح سري العمل ثم . عىل باقي أعضاء املجموعة

وأثناء قيام الطالب بالنشاط ينتقل املعلم بني املجموعات . تعطى األدوات واملواد التعليمية

ْة، باإلضافة إىل حفظ النظام والهدوء، كأن يجعل ليوفر السالمة لهم ولألدوات املستخدم

وعند االنتهاء يطلب . انتقال املجموعات داخل الفصل عىل شكل دفعات وعىل مراحل زمنية

عندها تتم مناقشة النتائج للوصول إىل . املعلم من تالميذ معينني إعادة املواد واألدوات

 . التعميم والتنظيم ومن ثم إعادة صياغة املعلومات

 أمثلة توضيحية للتعلم باالكتشاف

 الكتشاف الحرا

قام املعلم بإعطاء طالبه بطارية جافة، مصابيح، أسالك، ثم طلب منهم االشتغال بها 

ومن خالل العمل بها البد وأن مجموعة من الطالب قد تعلمت . دون توجيه أو إرشاد منه

 .لتوايل أو التوازيطريق إشعال املصابيح، كام ميكن أن تتعلم طرق التوصيل عىل ا

 االكتشاف املوجه

ًعند تطبيق املثال السابق ميكن أن يصبح اكتشافا موجها عند يطرح املعلم أسئلة  ً

 .تساعدهم عىل التوصيل، كأن يسألهم كيف ميكن تشغيل أكرث من مصباح يف آن واحد؟

 الكتشاف املوجهمثال آخر عىل 

 :املخاليط التالية عىل كل مجموعةبعد تقسيم الطالب إىل مجموعات، يتم توزيع أحد 

 .فاصوليا و فول -
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 .رمل وبرادة حديد -

 رمل وسكر -
 

ثم يطلب من الطالب أن يحاولوا فصل مكونات املخاليط املعطاة لهم باستخدام 

يطلب من . مغناطيس، كوب زجاجي، عدسة مكربة، ماء: األدوات املتوفرة بقربهم مثل

وبعد الحصول عىل . صصة لكل مجموعة منهمالطالب إيجاد حلول مناسبة للمشكالت املخ

املقرتحات، يناقش املعلم الطالب عن األسباب التي دعت الطالب للقول بأن املواد املعطاة 

 .لهم هي مخاليط وليست مركبات

 مميزات التعلم باالكتشاف

 .ًيتوافق كثريا مع الفلسفة البنائية، وهو أن الطالب يبنون املعارف بأنفسهم -1

 . عىل التدريب عىل استخدام عمليات العلمتساعد الطالب -2

 .يقلل من اعتامد الطالب عىل بعضهم البعض كام هو الحاصل يف التعلم التعاوين -3

 .تشجيع الطالب عىل استخدام األسلوب العلمي يف الحصول عىل املعلومات -4

 .تحقيق التعلم ذو املعنى -5

 .االنتقال من كون الطالب متلقي إىل صانع للمعرفة -6

 .الب االستقاللية وفرصة لالعتامد عىل النفسإعطاء الط -7

 .خلق جو من الصداقة بني الطالب أنفسهم واملعلم -8

 .الشعور بتحقيق الذات والثقة بالنفس -9

 .إثارة اهتامم الطالب وتكوين اتجاهات ايجابية نحو املوضوع -10

 .أسهل يف اسرتجاع املعلومات -11

 .يبقى مدة طويلة يف ذهن املتعلم -12

 .واهب اإلبداعيةتطوير االتجاهات وامل -13
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 مآخذ عىل التعلم باالكتشاف

 .هذه الطريقة تحتاج إىل وقت طويل -1

 ً.تعترب هذه الطريقة مكلفة اقتصاديا -2

ندرة توفر املعلم املؤهل الذي ميتلك الخربات أو الذي له القدرة عىل طرح األسئلة  -3

 .املحفزة

 ترسب عدم استطاعة بعض الطلبة عىل االستقصاء لوجود فروق فردية يؤدي إىل -4

 .اليأس لهم

 األسلوب املخربي: ًرابعا

، التي  بصفة خاصةظهر الرتكيز جليا عىل العمل املخربي يف برامج تدريس العلوم

طورت منذ الستينيات حتى يومنا هذا، حيث كان تحسني العمل املخربي واحدا من أهم 

 فلسفتها يعني مجرد التي مل يعد العمل املخربي يف ظل، واألسباب التي أدت إىل تلك الربامج

التحقق من صحة الحقائق واملفاهيم العلمية التي تعلمها الطلبة يف دراستهم النظرية، بل 

أصبح العمل املخربي يعني إتاحة الفرصة للطلبة الختبار فرضياتهم واكتشاف املعارف 

  .العلمية وتدريبهم عىل مهارات البحث العلمي

 مفهوم املخترب

لتحقق ل ، واملالحظةإجراء التجارب والعروض العلميةكن فيه مي كل مكانخترب هو امل

 . من صحة القوانني والفرضيات النظرية عمليا

مفهوم املخترب قد تغري، فلم يعد مقترصا عىل ما يجرى داخل غرفة املخترب فقط، بل و

يشمل نشاطات وفعاليات أخرى ميكن أن يقوم بها الطالب خارج غرفة املخترب وخارج 

أيضا، فاملالحظة الخارجية وجمع النامذج الحية والجامدة ورسم املصورات والتجريب املدرسة 

 .البيتي كلها تعترب أعامال مخربية
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 وظائف املخترب

 : يف اآليتتربوقد أوجز عدد من الباحثني وظائف املخ

 .التحقق من الحقائق واملفاهيم العلمية التي تعلمها الطلبة -1

 .دوية التي تفيدهم يف دراسة العلومإكساب املتعلمني املهارات الي -2

 .تنمية مهارات البحث العلمي، وحل املشكالت العلمية التي تواجههم -3

 .مساعدة املتعلمني عىل دراسة التعميامت والحقائق العلمية -4

 .مساعدة املتعلمني عىل اكتشاف املعارف العلمية -5

 أنواع املختربات

 : للوظيفة وهيًأنواع تبعاالعمل املخربي إىل ثالثة ) Abraham, 1982( قسم

 ).Verification Laboratory(مخترب التحقق  -أ 

 ).Guided Inquiry Laboratory(مخترب االستقصاء املوجه  -ب 

 ).Open Inquiry Laboratory(مخترب االستقصاء الحر  -ج 
 

األول يتعامل املتعلم مع املواد واألدوات وفق خطة معدة مسبقا هدفها النوع ففي 

 الثاين والثالث فيعتمد عىل ني علمية معروفة نتائجها مسبقا، أما النوعإثبات صحة حقائق

تعامل املتعلمني مع األدوات واملواد يف غياب خطة معينه، وبذلك يتاح للمتعلمني تصميم 

 . تجارب يتم بناء عىل نتائجها استخالص مفهوم أو تعميم

 دور املعلم واملتعلم يف إتباع طريقة املخترب يف التدريس

 يقوم الطالب بإجراء بعض التجارب والتدريبات العملية ولكنهم ال يكتسبون قد

مهارات التجريب العلمي، بل ال يتم تحقيق أهداف الدراسة العملية بشكل فعال، وقد 

يعود السبب إىل عدم فهم املعلم لدوره يف استخدام األسلوب العلمي املخربي يف تدريس 

قل املعلومات إىل املتعلمني ويستخدم نشاط التدريب فاملعلم الذي يقترص عىل ن. العلوم

 العميل ويقوم بإعطائهم جميع الخطوات واملعلومات املطلوبة مبا يف ذلك النتائج املتوقع 
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بينام املعلم الذي . ن ذلك يحرم الطالب من العلم بأسلوب حل املشكالتإالحصول عليها ف

 ينظر إليه كمكان لتعلم الطالب أسلوب يستخدم أسلوب التوجيه واإلرشاد يف املخترب، فانه

حل املشكالت، واكتشاف املعلومات، والعالقات املختلفة بأنفسهم من خالل النشاط العلمي 

وتتوقف فاعلية استخدام هذا األسلوب يف تعلم العلوم، عىل حرية التي تتاح . املناسب

 . للمتعلمني يف استخدامهم لكل أو بعض خطوات حل املشكلة
 

عليه القيام بها يف املخترب قبل الدرس وأثناءه وبعده نوجزها يجب دوار ألم له عاملإن 

 :فيام ييل

 :قبل الدرس -1

 والتنسيق مع محرض املخترب ومعلمي العلوم اآلخرين يف املدرسةاإلعداد . 

 التأكد من توفري األدوات الالزمة إلجراء التجربة. 

 أو السامة قبل دخول التأكد من سالمة املخترب وخلوه من املواد الخطرة  

 .الطالب له

 إجراء التجارب بنفسه قبل تلقي الطالب الدرس. 

 :أثناء الدرس -2

 الرتكيز عىل سالمته وسالمة طالبه. 

 مراقبة جميع الطالب. 

  توزيع الطالب توزيعا مناسبا ملنع تكدسهم يف مكان واحد، بحيث يسمح لكل

 .مجموعة إلجراء التجربة

  يشاهدون عرض التجربةالتأكد من أن جميع الطالب. 

 عدم جعل فم األنبوبة باتجاه الوجه وخصوصا عند استخدام مواد كيميائية. 

 يجب أن ال يستخدم املعلم يده يف نقل املواد يك ال يقتدي به الطالب. 
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 :بعد االنتهاء من الدرس -3

  تحقيق أهداف الدرس(التأكد من انتهاء جميع الطالب من العمل املطلوب.( 

 الطالب للدرسالتأكد من فهم . 

 تقويم التجربة أو العرض. 

 ترك املخترب نظيفا والحرص عىل إرجاع جميع األدوات إىل مكانها. 

 هارات يكتسبها الطالب من املختربم

 خمس مجموعات مهارية وتقنية يكتسبها املتعلم يف املخترب Torpej & Bayeيقرتح 

 :وهي

 املهارات املكتسبة -1

باه واملالحظة والبحث، واملصادر كاستخدام املراجع وهي التي تتضمن مهارات االنت 

واالستفسار، والتحقق من املعلومات وجمعها كعمل الجداول ومهارة البحث العلمي 

 .كالوصول إىل االستنتاجات

 

 املهارات التنظيمية -2

وهي التي تشمل مهارات التسجيل كالجدولة والتمثيل البياين واملقارنة يف التشابه 

االختالفات بني األشياء التصنيف والتنظيم والرتتيب  غايرة كالبحث عن واالختالف وامل

 .واالختصار والتقييم والتحليل

 املهارات اإلبداعية -3

 .ت التخطيط والتصميم واالخرتاع والرتكيبوتشمل مهارا 

 مهارات التحكم -4

وتتضمن مهارات استخدام األجهزة واالعتناء بها وصيانتها وتجميعها ومعاينتها 

 .بهاوتجري
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 مهارات االتصال -5

وتتضمن مهارات طرح األسئلة واملناقشة والتفسري وكتابة التقارير وترجمة املعلومات 

 .بيانيا والتدريس التي تعني قدرة املتعلم عىل نقل املعلومات العلمية وتعليمها لزمالئه
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 أسئلة التقويم الذايت

 عدد باختصار معايري اختيار طرق التدريس؟: 1س

  ثالث مميزات للطريقة الجيدة يف التدريس؟اذكر: 2س

 :قارن بني الطريقة اإللقائية وطريقة املناقشة من حيث: 3س

  العيوب-جـ  املميزات-ب  الخطوات-أ

 اذكر رشوط استخدام طريقة القصة يف التدريس؟: 4س

 وضح خطوات طريقة حل املشكالت؟: 5س

 .حدة املادة الدراسيةما هي األنشطة التي يقوم بها املعلم يف بناء و: 6س

إىل من تنتسب كل من طريقة املرشوعات، طريقة التعيينات وما هي األسس التي : 7س

 قامت عليها الطريقتان؟

 :ما هي خطوات التدريس بطريقة التدريب العميل: 8س

 :وضح مبا ال يقل عن ثالثة أسطر كل من: 9س

  . أسلوب التدريس القائم عىل استعامل أفكار املتعلم-أ

 . أسلوب التدريس الحاميس للمعلم-ب

 :أمام اإلجابة الصحيحة لكل مام يأيت)  √(ضع عالمة : 10س

 :أمام اإلجابة الصحيحة لكل مام يأيت)  √(ضعي عالمة : السؤال األول

 :يعد التعلم التعاوين من اسرتاتيجيات التدريس -1

 )  (       ملباشــرة -أ 

 ) (      غري املبارشة -ب 

 ) (      التفاعليــة -ج 

 ) (      الخرباتيــة -د 
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 :من أساليب التعلم التعاوين -2

 ) (     التفريد املعان بالفريق -أ 

 ) (      الخبري أو الرتتيب املتشابك -ب 

 ) (     االستقصاء الجامعـي -ج 

 ) (      كل ما سبـــق -د 

عندما تطلب املعلمة من مجموعة من طالباتها عرض تقرير عن الزيارة التي متت  -3

ًحدود نصف ساعــة من الحصة، فإن هذه املجموعة وفقا إىل متحف البحرين، يف 

 :ملجموعات التعلم التعاوين تعـد مجموعة تعاونية

 ) (        رسميـــــة -أ 

 ) (       غري رسميــة -ب 

 ) (        أساسيـــة -ج 

 ) (      كل ما سبـــق -د 

أثناء فرتة الرتبية العملية طلب املرشف منك ومن زميلتك تدريس موضوع تلوث  -4

فقمت بعمل ندوة حول املوضوع، وقامت زميلتك باختيار لجنة من البيئة، 

الطالبات لدراسة املوضوع، فإن أسلوبك وأسلوب زميلتك يعد شكالً من أشكال 

 :طريقة

 ) (        املحاضــرة -أ 

 ) (        التلقــني -ب 

 ) (        املناقشــة -ج 

 ) (        لعب األدوار -د 
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ض األلوان أمام الطالبات، ورسمت أثناء تدريسك ملوضوع األلوان، قمت مبزج بع -5

بعض األشكال، وطلبت منهن التعرف عىل كيفية الحصول عىل لون معني، فإن 

 : طريقتك هذه تعرف بطريقة

 ) (      حل املشكالت -أ 

 ) (       االكتشاف -ب 

 ) (       املناقشــة -ج 

 ) (       املحاضـرة -د 

ًيعد التعلم التعاوين تطبيقا تعليميا مناسبا ألساسيات -6 ً  : الفلسفةً

 ) (       املثالية  -أ 

 ) (       الواقعية -ب 

 ) (      البنائية  -ج 

 ) (       الربجامتية  -د 

 :تعد املحارضة من اسرتاتيجيات التدريس -7

 )  (       املباشــرة -أ 

 ) (     غري املبارشة -ب 

 ) (       التفاعليــة -ج 

 ) (       الخرباتيــة -د 

 :من خصائص التعلم التعاوين -8

 ) (      وجهًالتفاعل وجها ل -أ 

 ) (      املسئولية الفردية -ب 

 ) (     املسئولية الفردية الجامعية -ج 

 ) (        ج،كل من أ -د 
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أثناء فرتة الرتبية العملية طلب املرشف منك ومن زميلك تدريس موضوع تاريخ  -9

البحرين، فقمت بعمل ندوة حول املوضوع، وقام زميلك باختيار لجنة من الطلبة 

 : أسلوبك وأسلوب زميلك يعد شكالً من أشكال طريقةلدراسة املوضوع، فإن

 ) (      حل املشكالت -أ 

 ) (       التلقــني -ب 

 ) (       املناقشــة -ج 

 ) (       لعب األدوار -د 

أثناء تدريسك ملوضوع األلوان، قمت مبزج بعض األلوان أمام الطالبات، ورسمت  -10

 معني، فإن بعض األشكال، وطلبت منهن التعرف عىل كيفية الحصول عىل لون

 : طريقتك هذه تعرف بطريقة

 ) (      حل املشكالت -أ 

 ) (       االكتشاف -ب 

 ) (       املناقشــة -ج 

 ) (      املحاضـرة -د 

 :تنتمي طريقة املناقشة إىل الطرق التي تعتمد عىل -11

 ) (      .جهود املعلم -أ 

 ) (    .الجهد الذايت للطالب -ب 

 ) (    .التعاون بني املعلم واملتعلم -ج 

 ) (      ب،أ كل من  -د 

 :جميع ما يأيت من مواصفات طريقة التدريس الناجحة ما عدا -12

 ) (    .مناسبتها لسن الطالب -أ 
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 ) (   .مناسبتها للوقت املخصص للحصة -ب 

 ) (  .أخـذها بالرتتيـب املنطـقي يف عرض املـادة -ج 

 ) ( .تركيزها عىل بطيئي التعلم أكرث من رسيعي التعلم -د 

اليب الندوات واللجان لتنمية املهارات طريقة التدريس التي تستخدم أس -13

 :املعرفية واالتجاهات لدى الطالب هي

 ) (      .املناقشة -أ 

 ) (     .لعب الدور -ب 

 ) (     .حل املشكالت -ج 

 ) (     .األلعاب التعليمية -د 

 :أدىن مستويات االكتشاف هو -14

 ) (      .الحر -أ 

 ) (      .املفتوح -ب 

 ) (      .املوجـه -ج 

 ) (      .شبه املوجه -د 

 :تعرف املجموعة التعاونية األساسية عىل أنها مجموعات -15

 ) (    .طويلة األجل وغـري متجانسة -أ 

 ) (   .تستخدم أثناء التعليم املباشـر -ب 

 ) (   .ذات غرض خاص تدوم بضع دقائق -ج 

 ) (  .تدوم من حصة صفية واحدة عىل عدة أسابيع -د 

 

 :أجب عام يأيت: السؤال الثاين

وضح خطواتها، ومميزاتها . التدريس الفعالةحل املشكالت من اسرتاتيجيات  -1

 .وعيوبها
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 . العصف الذهنيإسرتاتيجيةوخطوات ) قواعد( وضح فكرة  -2

وضـح دور املعلـم واملتعلـم . التعلم باالكتشاف من اسرتاتيجيات التدريس الفعالة -3

 .وأهم أوجه النقد املوجة لها.اإلسرتاتيجيةيف هـذه 

وضح .  فيها التفاعل بني الطالب واملعلمطريقة املناقشة من الطرق التي يتم -4

 .خطواتها واالنتقادات املوجهة إليها

 التعلم التعاوين من االسرتاتيجيات التعليمية املناسبة إلعداد إسرتاتيجيةتعد "  -5

 ، يف ضوء ذلك وضح"الطالب للتكيف مع متطلبات القرن الحادي والعرشين 

 :ًمستعينا بأمثلة من مادة تخصصك ما ييل

 صود بالتعلم التعاويناملق -أ 

كأحد  ) Jigsaw( كيفية استخدام أسلوب الخبري أو الرتتيب املتشابك  -ب 

 .أساليب التعلم التعاوين

أهم القرارات التي يجب أن يتخذها املعلم لبناء املوافق التعليمية  -ج 

 .التعاونية

 .طريقتني لتقويم طالبك يف التعلم التعاوين -د 

وضح كيف ميكنك . فعالة يف التدريستعد طريقة حل املشكالت من الطرق ال -6

استخدام هذه الطريقة بخطواتها املختلفة يف تدريس موضوع من موضوعات 

 .مادة تخصصك

 وضح لزميلتك ملاذا ال تفضلني طريقة املناقشة يف التدريس؟ -7

: يف ضوء دراستك لطريقة االكتشاف كإحدى طرق التدريس، وضح دور كل من -8

 يـــات االكتشـاف؟املعلم واملتعلم يف أدنـي مستو

طريقة املناقشة من طرق التدريس التي يكون فيها كل من املعلم واملتعلم يف  -9

 .موقف إيجايب، وضح كيف ميكنك كمعلم تنفيذ هذه الطريقة بفاعلية
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عند استالمك لعملك بعد تخرجك، أخربك مدير املدرسة التي تعمل فيها بأن املدرسة 

  املقررات كالرياضيات واللغة العربية، وطلب منكتعاين من ضعف تحصيل طالبها يف بعض

 يف ضوء ما درست يف مقرر اسرتاتيجيات التدريس وضح .املساعدة يف وضع خطة لذلك

 .الخطوات التي يجب عليك إتباعها لتقديم وجهة نطرك بأسلوب علمي

طلب منك أحد املسئولني بالجمعيات األهلية باملنطقة التي تسكن فيها إلقاء محارضة 

يف ضوء ما درست يف مقرر اسرتاتيجيات التدريس، وضح  عن دور الرتبية يف خدمة املجتمع،

 .الرشوط واإلجراءات التي يجب عليك إتباعها ليك تكون محارضتك جيدة

 

 )5( نشاط صفي

  استعراض أحدث طرق التدريبس الحديثة باستخدام الوسائل التكنولوجيا-

 فيذ درس من الدروس استخدام احدي الطرق الحديثة يف تن-

  استخدام طريقة التعليم األلكرتوين يف وحدة من الوحدات-
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 Teaching Style مفهوم أسلوب التدريس

 الكيفية التي يتناول بها -عرفنا أسلوب التدريس يف الفصل األول من هذا الكتاب بأنه 

املعلم طريقة التدريس أثناء قيامه بعملية التدريس، أو هو األسـلوب الـذي يتبعـه املعلـم يف 

س بصورة متيزه عن غريه من املعلمني الذين يستخدمون نفس الطريقـة، تنفيذ طريقة التدري

 .ومن ثم فهو يرتبط بصورة أساسية بالخصائص الشخصية للمعلم

ومفاد هذا التعريف أن أسلوب التدريس قد يختلف من معلـم إىل أخـر، عـىل الـرغم 

يـقـة يـسـتخدم طر) س(ـمـن اـسـتخدامهم ـلـنفس الطريـقـة، مـثـال ذـلـك أنـنـا نـجـد أن املعـلـم 

ًفروقـا دالـة يف ًيستخدم أيضا طريقة املحارضة ومع ذلك قد نجـد ) ص(املحارضة، وأن املعلم 

وهذا يعني أن تلك الفروق ميكـن أن تنسـب إىل أسـلوب . مستويات تحصيل تالميذ كال منهم

التدريس الذي يتبعه املعلم، وال تنسب إىل طريقة التدريس عىل اعتبار أن طرق التدريس لها 

 ً. وخطواتها املحددة واملتفق عليها، كام بينا ذلك سابقاخصائصها

كام يؤكد عىل أن لكل معلـم أسـلوب تـدريس خـاص بـه، وبـه يتميـز عـن غـريه مـن 

املعلمني، ومن ثم نجد أن أساليب التدريس تختلف من معلـم إىل أخـر، عـىل الـرغم مـن أن 

دريس الواحـدة ميكـن أن طريقة التدريس قد تكون واحدة، وعليه ميكن القول أن طريقة التـ

 .ًتنفذ بأساليب مختلفة تبعا الختالف املعلمني واختالف سامتهم وخصائصهم الشخصية

 طبيعة أسلوب التدريس

سبق القول أن أسلوب التدريس يرتبط بصورة أساسية بالصفات والخصائص والسامت 

 ينبغي عـىل الشخصية للمعلم، وهو ما يشري إىل عدم وجود قواعد محددة ألساليب التدريس

املعلم اتباعها أثناء قيامـه بعمليـة التـدريس، وبالتـايل فـإن طبيعـة أسـلوب التـدريس تضـل 

 .مرهونة باملعلم  الفرد وبشخصيته وذاتيته
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ـة، والحرـكـات الجـسـمية، وتعـبـريات الوـجـه، واالنفـعـاالت، ونغـمـة  ـالتعبريات اللغوـي ـف

 عن القيم، وغريها، متثل يف جوهرها الصوت، ومخارج الحروف، واإلشارات واإلمياءات، والتعبري

ًالصفات الشخصية الفردية التي يتميز بها املعلم عـن غـريه مـن املعلمـني، ووفقـا لهـا يتميـز 

 .أسلوب التدريس الذي يستخدمه وتتحدد طبيعته وأمناطه

 أساليب التدريس وأنواعها

دريس، ولكن ًكام تتنوع إسرتاتيجيات التدريس وطرق التدريس تتنوع أيضا أساليب الت

ًينبغي أن نؤكد أن أساليب التدريس ليست محكمة الخطوات، كام أنها ال تسري وفقـا لرشوط 

أو معايري محددة، فأسلوب التدريس كام سبق أن بينا يرتبط بصورة أساسية بشخصية املعلـم 

وسامته وخصائصه، ومع تسليمنا بأنه ال يوجد أسلوب محدد ميكـن تفصـيله عـام سـواه مـن 

ب، عىل اعتبار أن مسألة تفضيل أسلوب تدرييس عن غريه تضل مرهونة، باملعلم نفسه األسالي

ومبا يفضله هو، إال أننا نجد أن معظم الدراسـات واألبحـاث التـي تناولـت موضـوع أسـاليب 

التدريس قد ربطت بني هذه األساليب وأثرها عـىل التحصـيل، وذلـك مـن زاويـة أن أسـلوب 

 . إال من خالل األثر الذي يظهر عىل التحصيل لدى املتعلمنيالتدريس ال ميكن الحكم عليه

ًوبناء عىل ما سبق سوف نعرض فيام ييل ألساليب التدريس من حيث أنواعها وعالقتها 

 :وذلك عىل النحو اآليت. مبستويات التحصيل لدى املتعلمني

  التدريس املبارشة وغري املبارشةأساليب

ذلك النوع من أساليب التدريس الذي يتكون من يعرف أسلوب التدريس املبارش بأنه 

 وهــو يقــوم عــىل توجيــه عمــل املــتعلم ونقــد ) الخاصــة(أراء وأفكــار املعلــم الذاتيــة 

سلوكه، ويعد هذا األسلوب من األساليب التي تربر اسـتخدام املعلـم للسـلطة داخـل الفصـل 

 .الدرايس
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لمني بـالخربات واملهـارات حيث نجد أن املعلم يف هذا األسلوب يسعى إىل تزويد املتع

ًالتعليمية التي يؤدي هو أنها مناسبة، كام يقوم بتقويم مستويات تحصيلهم وفقـا الختبـارات 

محددة يستهدف منها التعرف عىل مدى تذكر املتعلمني للمعلومات التي قدمها لهم، ويبـدو 

ملحـارضة أن هذا األسلوب يتالءم مـع املجموعـة األوىل مـن طـرق التـدريس خاصـة طريقـة ا

 .واملناقشة املقيدة

فيعرف بأنه األسـلوب الـذي يتمثـل يف امتصـاص أراء : أما أسلوب التدريس غري املبارش

وأفكار املتعلمني مع تشجيع واضح من قبل املعلم ال رشاكهم يف العملية التعليمية وكـذلك يف 

 .قبول مشاعرهم

 ومشـكالت املتعلمـني، أما يف هذا األسلوب فـإن املعلـم يسـعى إىل التعـرف عـىل أراء

ويحاول متثلها، ثـم يـدعوا املتعلمـني إىل املشـاركة يف دراسـة هـذه اآلراء واملشـكالت ووضـع 

الحلول املناسبة لها، ومن الطرق التي يستخدم معهـا هـذا األسـلوب طريقـة حـل املشـكالت 

 .وطريقة االكتشاف املوجه

استخدام األسلوب املبارش أكـرث أن املعلمني مييلون إىل  ) Flankersفالندوز (وقد الحظ 

) الثلثـني(ًمن األسلوب غري املبارش، داخل الصف، وافرتض تبعا لذلك قانونه املعـروف بقـانون 

 وثلثي هـذا الحـديث -ثلثي الوقت يف الصف يخصص للحديث : "الذي فرسه عىل النحو اآليت

حد الباحثني قد وجد أن إال أن أ".  وثلثي حديث املعلم يتكون من تأثري مبارش-يشغله املعلم 

ًالنمو اللغوي والتحصيل العام يكون عاليا لدى املتعلمني اللذين بقعون تحت تـأثري األسـلوب 

 .غري املبارش، مقارنة بزمالئهم الذين يقعون تحت تأثري األسلوب املبارش يف التدريس

ل كام أوضحت إحدى الدراسات التي عنيت بسلوك املعلم وتأثريه عىل تقـدم التحصـي

ًلدى املتعلمني، أن أسلوب التدريس الواحد ليس كافيا، وليس مالمئا لكـل مهـام التعلـيم، وأن  ً

 .املستوى األمثل لكل أسلوب يختلف باختالف طبيعة ومهمة التعلم
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 التدريس القائم عىل املدح والنقدأسلوب 

 أيدت بعض الدراسات وجهة النظر القامئـة أن أسـلوب التـدريس الـذي يراعـي املـدح

املعتدل يكون له تأثري موجب عىل التحصيل لـدى املتعلمـني، حيـث وجـدت أن كلمـة صـح، 

 . لك، ترتبط بنمو تحصيل املتعلمني يف العلوم يف املدرسة االبتدائيةًاممتاز، شكر

ًكام أوضحت بعض الدراسات أن هناك تأثريا لنقد املعلم عىل تحصيل طالبه فلقد تبني 

 املعلم يـؤدي انخفـاض يف التحصـيل لـدى املتعلمـني، كـام تقـرر أن اإلفراط يف النقد من قبل

دراسة أخرى بأنها ال توجد حتى اآلن دراسة واحدة تشري إىل أن اإلفراط يف النقد يرسع يف منو 

 .التعلم

 استخدام الثواب والعقاب، التي سبق بإسرتاتيجيةوهذا األسلوب كام هو واضح يرتابط 

 .الحديث عنها

 قائم عىل التغذية الراجعةدريس الأسلوب الت

تناولت دراسات عديدة تأثري التغذية الراجعة عىل التحصـيل الـدرايس للمـتعلم، وقـد 

أكدت هذه الدراسات يف مجملها أن أسلوب التدريس القائم عىل التغذيـة الراجعـة لـه تـأثري 

 التـي )Stearwitzسرتاويتز (ومن بني هذه الدراسات دراسة . دال موجب عىل تحصيل املتعلم

توصلت إىل أن املتعلمني الذين تعلموا بهذا األسلوب يكون لديهم قدر دال من التذكر إذا مـا 

قورنوا بزمالئهم الذين يدرسون بأسلوب تدرييس ال يعتمد عىل التغذية الراجعـة للمعلومـات 

 .املقدمة

ومن مميزات هذا األسلوب أنه يوضـح للمـتعلم مسـتويات تقدمـه ومنـوه التحصـييل 

 متتابعة وذلك من خالل تحديده لجوانب القوة يف ذلك التحصيل، وبيان الكيفية التي بصورة

يستطيع بها تنمية مستويات تحصيلية، وهذا األسلوب يعد من أبـرز األسـاليب التـي تتبـع يف 

 .طرق التعلم الذايت والفردي
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 لقائم عىل استعامل أفكار املتعلمأسلوب التدريس ا

سلوب التـدريس القـائم عـىل اسـتعامل أفكـار املـتعلم إىل أ) Flankersفالندوز (قسم 

 :خمسة مستويات فرعية نوجزها فيام ييل

التنويه بتكرار مجموعة من األسامء أو العالقات املنطقية الستخراج الفكرة كام يعـرب  -أ 

 .عنها املتعلم

إعادة أو تعديل صياغة الجمل مـن قبـل املعلـم والتـي تسـاعد املـتعلم عـىل وضـع  -ب 

 .الفكرة التي يفهمها

استخدام فكرة ما من قبل املعلم للوصـول إىل الخطـوة التاليـة يف التحليـل املنطقـي  -ج 

 .للمعلومات املعطاة

 .إيجاد العالقة بني فكرة املعلم وفكرة املتعلم عن طريق مقارنة فكرة كل منهام -د 

 .نيتلخيص األفكار التي رسدت بواسطة املتعلم أو مجموعة املتعلم -ه 
 

ولقد أشار فالندوز إىل أن استعامل أفكار املتعلمـني ينمـي لديـه اتجـاه موجـب نحـو 

 .املعلم وذلك يف الصفوف الدراسية من الرابع حتى الثامن

ويالحظ عىل هذا األسلوب أنه يعطي فرصة أكرب للمتعلمـني لـيك يصـلوا إىل اكتشـاف 

 وإعـادة تنظـيم تلـك الجمـل أفكار معينة، أو حقائق ومعلومـات معينـة، مـن خـالل تحليـل

ووضعها يف إطار فكري جديد، وهو األمر الذي يساعد املتعلمني عـىل إعـادة تنظـيم خـرباتهم 

وتوظيفها يف حياتهم اليومية، كام يساعدهم عىل مقارنة أفكارهم بأفكار املعلم مام يؤدي إىل 

ق املناسبة الستخدام هـذا ومن الطر. منو التفاعل بني املعلم واملتعلمني أثناء املوقف التعليمي

 .األسلوب طريقة االكتشاف املوجه، والطريقة االستقرائية

 القامئة عىل تنوع وتكرار األسئلةأساليب التدريس 

حاولت بعض الدراسات أن توضح العالقة بني أسلوب التدريس القائم عـىل نـوع 

 هـة النظـر معني من األسئلة وتحصيل املتعلمني، حيث أيدت نتائج هـذه الدراسـات وج
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القائلة أن تكرار إعطاء األسئلة للمتعلمني يرتبط بنمو التحصيل لديهم، فقـد توصـلت إحـدى 

 .ًهذه الدراسات إىل أن تكرار اإلجابة الصحيحة يرتبط ارتباطا موجبا بتحصيل املتعلم

ولـقـد اهتـمـت بـعـض الدراـسـات مبـحـاوالت إيـجـاد العالـقـة ـبـني مـنـط تـقـديم األـسـئلة 

الـتـي أجرـيـت ـعـىل ـثـالث ) Hughesهـيـوز (ـلـدى اـملـتعلم، مـثـل دراـسـة والتحصـيل اـلـدرايس 

يف املجموعـة األوىل يـتم : مجموعات من املتعلمني بهدف بيان تلك العالقة، حيـث اتبـع اآليت

تقديم أسئلة عشوائية من قبل املعلم، ويف املجموعة الثانية يقـدم املعلـم األسـئلة بنـاء عـىل 

 الثالثة يوجه املعلم فيها أسئلة للمتعلمني الذين يرغبون منط قد سبق تحديده، أما املجموعة

 .يف اإلجابة فقط

ويف ضوء ذلك توصلت تلك الدراسة إىل أنه ال توجد فروق دالة بني تحصيل املتعلمـني 

يف املجموعات الثالث، وقد تدل هذه النتيجة عىل أن اختالف منط تقديم السؤال ال يؤثر عىل 

 .تحصيل املتعلمني

ًي أن أسلوب التدريس القائم عىل التساؤل يلعب دورا مؤثرا يف منو تحصـيل وهذا يعن ً

املتعلمني، بغض النظر عن الكيفية التي تم بها تقديم هذه األسئلة، وإن كنـا نـرى أن صـياغة 

ًاألسئلة وتقدميها وفقا للمعايري التي حددناها أثناء الحديث عن طريقة األسـئلة واالسـتجواب 

 من فعالية هذا األسلوب ومن ثم تزيد من تحصـيل املتعلمـني وتقـدمهم يف التدريس، ستزيد

 .يف عملية التعلم

 قامئة عىل وضوح العرض أو التقديمأساليب التدريس ال

واملقصود هنا بالعرض هو عرض املدرس ملادته العلمية بشكل واضح ميكن طالبـه 

 فعال يف تقدم من استيعابها، حيث أوضحت بعض الدراسات أن وضوح العرض ذي تأثري

تحصيل املتعلمني، فقد أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت عىل مجموعة مـن طـالب 

 عـىل مجموعـة مـن طلب مـنهم ترتيـب فاعليـة معلمـيهم . يدرسون العلوم االجتامعية
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املتغريات وذلك بعد انتهاء املعلم من الدرس عىل مدى عدة أيام متتاليـة، أن الطـالب الـذين 

جات عالية يف وضوح أهداف املـادة وتقـدميها يكـون تحصـيلهم أكـرث مـن أعطوا معلميهم در

 .أولئك الذين أعطوا معلميهم درجات أقل يف هذه املتغريات

 أسلوب التدريس الحاميس للمعلم

لقد حاول العديد من الباحثني دراسة أثر حامس املعلم باعتباره أسـلوب مـن أسـاليب 

نت معظم الدراسات أن حامس املعلـم يـرتبط التدريس عىل مستوى تحصيل طالبه، حيث بي

 .ًارتباطا ذا أهمية وداللة بتحصيل املتعلمني

فلقد توصلت إحـدى الدراسـات التـي أجريـت عـىل الطـالب املعلمـني يف تخصصـات 

الرياضيات، املواد االجتامعية، اللغة اإلنجليزية، أثناء تدريسهم مجموعة من الدروس القصرية 

الخامس، السادس أن تالميذ الطالب املعلم ذي األسلوب الحـاميس يف لطالبه الصفوف الرابع، 

ًالتدريس، وفقا لتقديرات مرشفـيهم، فقـد حصـلوا عـىل درجـات أعـىل مـن نظـرائهم الـذين 

 .ًيدرسون مع معلم آخر أقل حامسا يف تدريسه

ًويف دراسة تجريبية قام بها أحد الباحثني باختيار عرشيـن معلـام حيـث أعطيـت لهـم 

يامت بإلقاء درس واحد بحامس ودرس آخر بفتور لطالبهم من الصفني السادس والسابع، التعل

وقد تبني من نتائج دراسته أن متوسط درجات املتعلمني يف الدروس املعطـاة بحـامس كانـت 

ًأكرب بدرجة جوهرية من درجاتهم يف الدروس املعطاة بفتور وذلـك يف تسـعة عرش صـفا مـن 

 ً.فاالعدد الكيل وهو عرشين ص

ًومام تقدم يتضح أن مستوى حامس املعلم أثنـاء التـدريس يلعـب دورا مـؤثرا يف منـو  ً

ًمستويات تحصيل طالبه، مع مالحظة أن هذا الحامس يكون أبعد تأثريا إذا كان حامسا متزنا ً ً. 

 تدريس القائم عىل التنافس الفرديأسلوب ال

ً للتنـافس الفـردي كليـا ًأوضحت بعض الدراسات أن هناك تأثريا السـتخدام املعلـم

 لألداء النسبي بني املتعلمني وتحصيلهم الدرايس، حيث أوضحت إحـدى هـذه الدراسـات 
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أن استخدام املعلم لبنية التنافس الفـردي يكـون لـه تـأثري دال عـىل تحصـيل تالميـذ الصـف 

 الـخـامس والـسـادس، ـكـام وـجـدت دراـسـة أـخـرى أن التـنـافس الـفـردي يـحـدث تحـصـيل أـكـرب 

رياضيات لدى تالميذ الصفوف الخامس وحتى الثامن وذلك إذا ما قـورن بالتنـافس يف مادة ال

 .الجامعي

 .فراديومن الطرق املناسبة الستخدام هذا األسلوب طرق التعلم الذايت واإل

ويف ضوء ما سبق يتضح لنا أن هناك مدلوالت واضحة ألساليب التـدريس متيزهـا عـن 

ت الدراسة مدلول أسلوب التدريس عـىل أنـه لـه عـدة غريها من املفاهيم األخرى، فقد تناول

 صور وأشكال

أسلوب التدريس املبارش وغري املبارش، وأساليب التدريس القامئة عىل كل من املـدح أو 

النقد، التغذية الراجعة، استعامل أفكار املتعلم، واستخدام وتكرار األسئلة، وضـوح العـرض أو 

 . املتعلمنيالتقديم، الحامس، التنافس الفردي بني

ًويف الغالب فإننا نجد أن املعلم ال يحدد هذه األساليب تحديدا مسبقا للسري وفقا لهـا  ً ً

أثناء التدريس، ولكنها تكاد تصل إىل درجات مختلفة من النمطية يف األداء التـدرييس، وذلـك 

 .باختالف الخصائص الشخصية للمعلمني

ًلوبا أو عـدة أسـاليب مـن األسـاليب كام أننا يف الغالب نجد املعلمني يسـتخدمون أسـ

التدريسية السـابق اإلشـارة إليهـا، وذلـك أثنـاء سـريهم يف تنفيـذ طريقـة التـدريس املحـددة 

ًتحديدا مسبقا والتي يرغب يف   .إتباعهاً
 

 :ًومن خالل ما تقدم يتضح أن عملية التدريس تسري وفقا ملراحل ثالث رئيسية هي

 .اعلمرحلة التخطيط أو ما قبل التف -أ 

 .مرحلة التنفيذ أو التفاعل  -ب 

 .مرحلة ما بعد التنفيذ أو املتابعة -ج 
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وهي مرحلة التخطيط فهي مرحلة النشاط الذهني للدرس يهـدف : أما املرحلة األوىل

إىل تحديد األهداف واختيار أفضل السبل لتحقيقها، فهي مرحلـة خاليـة مـن التفاعـل وذلـك 

ًنشاطا منطقيا مقصودا يبدو فيه املوقف التـدرييس عـىل أنـه ألنها تتم خارج الفصل كام أنها  ً ً

 .موقف سهل ومنسجم مع املوقف

فتبدأ مبواجهة املدرس بطالبه ولذلك فهي مرحلة تفاعل حي، وهي : أما املرحلة الثانية

ًمرحلة رسيعة بأحداثها وما كان يبدو منطقيا يف مرحلة التخطـيط يصـبح موقفـا سـيكولوجيا  ً ً

 ً.معقدا

فإن املدرس يحاول أن يقف عىل مدى تأثريه يف املتعلمـني وبالتـايل : املرحلة الثالثةأما 

فإنه يكون نظرة دقيقة عـىل مـدى فاعليـة التـدريس ويحـاول أن يسـتفيد بهـذه املتابعـة يف 

 .عملية التدريس

 التدريس املصغر ومهارات التدريس

ي ميكن من خاللها اكتسـاب نتناول فيام ييل التدريس املصغر كأحد املداخل الهامة الت

وإتقان مهارات التـدريس، وسـيقترص حـديثنا عـىل املقصـود بالتـدريس املصـغر وخصائصـه، 

 ..ومميزاته، واالنتقادات التي وجهت إليه، وخطوات تنفيذه

 تعريف التدريس املصغر

 دبيات الرتبوية من هذه التعريفات األيفتعددت تعريفات التدريس املصغر 

نامييك ميثل موقف تدرييس بسيط يقوم فيه الطالب املعلم برشح جـزء أنه مترين دي -1

 وجـود زمالئـه واملرشف ،ثـم يفدقيقـة ) 20 – 5( مدة ترتاوح مـا بـني يفمن درس 

 يناقشـــــهم فـــــيام عـــــرض وميكـــــن إعـــــادة الرشح لالســـــتفادة مـــــن 

التغذية الراجعة حيث يتم تسجيل املوقف التـدرييس بواسـطة كـامريات الفيـديو 

 .حتى يتم إتقان املهارة التدريسية) ورةصوت وص(
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) املتـدرب(بأنه تعليم يقـوم بـه املعلـم :  قاموس الرتبيةيفويعرف التدريس املصغر  -2

 دقيقـة بحضـور املرشف، ويتبـع ذلـك 20 – 5 مـدة تـرتاوح بـني يففيدرس لطالبه 

 .تقييم املرشف، وقد يعاد الدرس، ويتم التدريس حتى تتقن املهارات

 وقت قصـري يـرتاوح عـادة يفموقف تدرييس بسيط يتم " دي طعيمة بأنهرش"ويعرفه 

 ".دقائق) 10-3(بني 

التـدريس "  أن يفوبصفة عامة وىف ضوء التعـاريف التـي تـم تناولهـا نالحـظ اتفاقهـا 

املـصـغر عـبـارة ـعـن موـقـف تعليـمـي بـسـيط ـمـن حـيـث اـلـزمن واملحـتـوى وـعـدد املتعلـمـني 

 يفون املعلم أو مجموعة أشخاص ذوى خـربة عاليـة والدارسني، تحت إرشاف شخص ما قد يك

 ."مجال الرتبية، ويعمل عىل إكساب املتعلم مهارات جديدة ،فضال عن منو معلوماته األخرى

 خصائص التدريس املصغر

 :للتدريس املصغر خصائص عديدة منها

 .اكتساب الدارس مهارات جديدة وتنمية معلوماته -1

 أـفــراد وبعـضــها ـمــن ) 8-6(ـخــل املجموـعــة قـلــة ـعــدد الـطــالب املعلـمــني دا -2

 .أفراد 4-10

 ).دقائق5(قلة الوقت املخصص للتعليق عىل املوقف التعليمي  -3

ًقيام املهارة عىل أسس علمية بداية من املعرفة النظرية املتعلقـة باملهـارة وانتهـاء  -4

 .بالوصول إىل حد اإلتقان

ًب املعلـم ذاتيـا أومـن جانـب، سهولة املالحظة والتحليل سواء مـن جانـب الطالـ -5

املرشف واستخدام ذلك ىف التغذية املرتجعة الفردية والجامعية، وذلك مـن خـالل 

 .تسجيل األداء
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 .التدريب عىل املهارة يكون داخل قاعات التدريب املخصصة -6

 .تحديد بعض أجزاء الدرس وتصميم كيفية تقدميها وتقوميها -7

ريسية واحدة حتى يتم إتقانها بشـكل جيـد بدقـة  التدريب عىل مهارة تديفيركز  -8

 . الوقتيفوبرسعة وقلة 

 مميزات التدريس املصغر

 :للتدريس املصغر العديد من املميزات منها 

ًيـعـد الـتـدريس املـصـغر أـسـلوبا متـطـورا  -1  ـتـدريب الطاـلـب املعـلـم ـعـىل مـهـارات يفً

 ل عىل حدة التدريس األساسية عىل نحو تدريجي يتناول املهارات الجزئية ك

 .تساعد مهارات التدريس املصغر عىل إكساب الطالب مهارات التدريس األساسية -2

ًالتدريس املصغر يعطى عائدا مبارشا وملموسا لعملية التعليم والتعلم، ويبـدو ذلـك  -3 ً ً

 سلوك الطالب املتدرب من خالل إعطاء الفرد صـورة عـن نفسـه؛ األمـر يفًواضحا 

 .لوكهالذي يؤدى إىل تعديل س

 .التدريس املصغر يساعد عىل تنمية وتطوير مهارات التدريس لدى الطالب املعلمني -4

 .يساعد التدريس املصغر عىل التخلص من األخطاء الشائعة بني املعلمني املبتدئني -5

 .يساعد عىل كسب الثقة نحو الذات -6

 .التقليل من تعقيدات املوقف التدرييس -7

 يفدم توافـق الـزمن املحـدد للحصـة مـع الـزمن املسـتغرق  حل مشكلة عيفيساعد  -8

 .عرض الدرس

  إبقاء أثر التعلميفيساعد  -9
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  اختيار املواد والتقنيات التعليميةيف يساعد  -10

  عمليات تطوير املناهج يف يفيد  -11

إتاـحـة الوـقـت الـكـايف :  الوـصـول إىل مـسـتوى اـلـتمكن ألـنـه يعـمـل ـعـىليف يفـيـد  -12

ملهارة، و الحصول عـىل معلومـات وافـرة عـن املهـارة،  قيـام أحـد للتدريب عىل ا

، واالسـتفادة مـن التغذيـة الراجعـة .املدرسني األوائل بتقديم منوذج لعرض املهارة

ًذاتيا باملشاهدة وخارجيا من الزمالء واملرشف ً. 

 االنتقادات التي وجهت إىل التدريس املصغر 

ومام يبدو من  دمها التدريس املصغر ،عىل الرغم من املميزات العديدة التي يق

جاذبية وبريق لهذا النوع من  الربامج التدريسية،إال أنه قد وجهت إليه مجموعة من 

 : االنتقادات منها

إهامل الجوانب االجتامعية للعملية التدريسية، وبعبارة أخرى عدم تركز هذه برامج  -1

ات االجتامعـيـة للعملـيـة الـتـدريس املـصـغر ـعـىل إكـسـاب الطلـبـة املعلـمـني املـهـار

 .التدريسية

تقسيم العملية التدريسية إىل مهارات صغرية ،ومن ثم فإن التدريب عليهـا يفقـدها  -2

 .تكاملها مام يصعب معه استيعابها بشكل متكامل

التدريب عىل املهارة بشكل منفصل دون ربطها باملهـارات األخـرى يـؤدى بـالرضورة  -3

 .ن ما يفقد معناه بعد فرتة زمنية وجيزةإىل تعليم آيل ميكانييك رسعا

الدرس، والوقـت، : يفيعتمد عىل تصغري مكونات املوقف التدرييس الحقيقي املتمثل  -4

ًوارتباط املهارات واملهام، وهذه املبادئ تجعل للتـدريس املصـغر حـدودا معينـة، 

 .ًحيث ال يقدم درسا كامالً
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األجزاء املكونـة للموقـف التعليمـي يرى البعض أن الدرس الكامل ليس هو مجموع  -5

الذي يتـدرب عليـه الطالـب املعلـم، فـاملجموع لـيس جميـع األجـزاء، وذلـك ألن 

 عنـارص الـدرس يفالدرس الكامـل يتضـمن العديـد مـن الخصـائص غـري املتـوافرة 

 نهايـة يفمنفردة، فعىل سبيل املثال تثري مقدمة الدرس تسـاؤالت عنـد املتعلمـني 

 نهاية الدرس يتم اإلعداد لهـا يف أن أنشطة الدرس التي تجرى الدرس، باإلضافة إىل

 .طوال الدرس

ال يقدم التدريس املصـغر عينـة املتعلمـني الـذين سـيواجههم الطالـب املعلـم بعـد  -6

االنتهاء من موقف التدريس املصغر حيث إنهم يتسمون باختالف التفاعل، وإلقاء 

 .األسئلة واالنفعاالت والخربات

ًه الطالب املعلم موقفا صعبا خالل التدريس املصغر يتمثل قد يواج -7  وجود طـالب يفً

 . السن عىل الرغم من أعدادهم الصغريةيفكبار 

أنه عىل الرغم من إجـراء التـدريس املصـغر داخـل قاعـات التـدريب عـىل مهـارات  -8

 التدريس إال أنه ال يقدم املوقف الحقيقي، فعىل سبيل املثال يعتمد التدريب عىل

السباحة من خالل قيام السباح بالسباحة مهام كان تجهيـز املوقـف الـذي يـؤدى 

 .فيه الطالب املعلم هذه املهارة
 

ومع كل هذه االنتقادات فقد استطاعت هذه الربامج أن تطـور نفسـها حتـى وصـلت 

إىل ما يعرف باسم برامج اإلعداد عىل أساس الكفاءة التـي أصـبحت مـن أهـم بـرامج إعـداد 

 . وقتنا الحارض والتي اتخذت من التدريس املصغر وسيلة وأداء لتنفيذ هذه الربامجيفاملعلم 

 خطوات تنفيذ التدريس املصغر

 أن اسـتخدام التـدريس املصـغر يف" رشـدي طعيمـة" وMittzel" ميتـزل"يتفق كل من 

 :كأسلوب لتدريب الطالب املعلم يتطلب إتباع الخطوات واإلجراءات التالية
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ارة موضوع التدريب إىل مكوناتها السلوكية مع تقديم هذه املكونـات إىل تحليل امله -1

 .الطالب لدراستها

 .قيام الطالب املعلم بإعداد خطة لتدريس مصغر يركز فيها عىل تلك املهارة -2

 .قيام الطالب بتدريس الدرس املصغر لفصل مصغر مع تسجيل الدرس -3

 . فرتة التغذية املرتجعةهيالنقد وهذه إعادة عرض الدرس بعد التدريس للتحليل و -4

قيام الطالب املعلم بالتخطيط مرة أخرى للتدريب عىل نفس املهارة مـع االسـتفادة  -5

 .بنتائج التغذية الراجعة السابقة وإعادة التدريس

 .عرض الدرس بعد التدريس للتغذية الراجعة ثانية -6

 



 

الفصل السابع

 خرائط املفاهيم

 أسلوب للتدريس الفعال



 أسلوب للتدريس الفعال.. خرائط املفاهيم
 

 

 
 

بع
ــا

ســ
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

272

 

 



أسلوب للتدريس الفعال.. خرائط املفاهيم  
 

 

  273

بع
ــا

ســ
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

 

 متهيد

ً مصطلحا جديدا للمصطلحات (Novak & Gowin) 1984أضاف نوفاك و جوين عام  ً

، وهو مصطلح يدل عىل العالقات البرصية بني املفاهيم "خريطة املفاهيم"الرتبوية أسمياه 

يم الرئيسية يف أعىل الخرائط ويليها املفاهيم الفرعية فاألقل فرعية و حيث توضع املفاه

يف سنة )  Ausubel(وهذا املصطلح يف الواقع ترجمة لألفكار التي اقرتحها أوزوبل . هكذا

 والتي يستهدف فيها مساعدة (Advance Organizers) الخاصة بفكرة املنظامت 1963

 . مبا لديهم من تراكيب معرفية سابقةاملتعلمني عىل ربط املعلومات الجديدة

 ًالتدريس وفقا لخرائط املفاهيم

يف ترجمة أفكار Novak & Gowin 1986)  (1986اجتهد املربيان نوفاك وجوين عام 

" بخرائط املفاهيم"اوزوبل واالستفادة منها يف تطوير طريقة جديدة يف التدريس سميت 

 اندماج حقيقيا للمعارف واملعلومات الجديدة وذلك انطالقا من أن التعلم ذا املعنى يتطلب

وان االختالف يف . بالبنية املعرفية للمتعلم حيث يعاد بعد ذلك تشكيل هذه البنية املعرفية

 من خربات ً مختلفاتكوين املعاين املختلفة للمفاهيم يعود إىل أن كل فرد منهم ميتلك تسلسالً

تعلم والتي اعتربها اوزوبل العامل الهام حيث تربز أهمية املعارف السابقة للم. التعلم

 . والحاسم يف التعلم

وهام مفهوم لفكرة ) Subsumers(وقد أشار اوزوبل إىل مصطلح الروابط الوسطية 

ونظرا ألن . تضم تحتها مفاهيم أو أفكار أخرى التي تتكون نتيجة لعمل املنظامت املتقدمة

م يف تحديد معنى املعارف واملعلومات البنية املعرفية الحالية للمتعلم تشكل عامل حس

التعليمية الجديدة وتسهل عملية اكتسابها واالحتفاظ بها، فإن عمل الروابط الوسيطة هو يف 

األساس ربط املعلومات واملعارف الجديدة باملعارف واملعلومات السابقة املوجودة يف البنية 

 ). مفاهيم مغلوطة(ة معها حها إذا كانت غري متوافقاملعرفية للمتعلم ومحاولة تصحي



 أسلوب للتدريس الفعال.. خرائط املفاهيم
 

 

 
 

بع
ــا

ســ
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

274

وتقوم خرائط املفاهيم عىل كشف املخططات املعرفية السابقة عند املتعلم ومن ثم 

تصحيحها إذا كانت غري متوافقة مع املعلومات الجديدة املراد تعلمها ومن ثم تعليمه 

 أشار  كام–وتتصف املنظامت املتقدمة . مبوجبها ثم إعادة الخريطة للتأكد من سالمة التعلم

 : بنفس صفات خرائط املفاهيم وهي- ) 1995( إليها الشيخ 

 .قلة املعلومات اللفظية أو البرصية -1

 .يقدم سابقا عىل محتوى املادة املراد تعلمها -2

 .يؤثر عىل عملية التعلم -3

 .ال يشمل عىل محتوى من املعلومات املراد تعلمها -4

 . بني عنارص املادة املراد تعلمهايزود بوسائل لتوليد العالقات املنطقية -5
 

وبالتايل ميكن من خالل املنظم املتقدم احتواء حقائق املادة التعليمية الجديدة 

وتفصيالتها باعتبار أن املنظم املتقدم يعمل عىل توجيه تعلم الطلبة وربط املعلومات 

 .املوجودة يف البنية املعرفية باملعلومات املراد تعلمها

 املنظم املتقدم إىل زيادة فاعلة عملية إسرتاتيجيةن خالل ويسعى اوزوبل م

والقدرة عىل استيعاب املعارف ووضعها ) Information Brocessin(معالجة املعلومات 

وتتصف خريطة املفاهيم بنفس ). 1984فرحان وآخرون، : يف( يف بنيته كلية متكاملة 

  املادة التعليمية الجديدة عىلصفات فكرة املنظم حيث أنها تربط األفكار املتضمنة يف

 أسس حقيقية غري عشوائية بالبنية املعرفية للمتعلم، كام تعتمد عىل مبدأ االحتواء

Subsumbtionباملفاهيم  إذ افرتض اوزوبل بأن البنية املعرفية منظمة تنظيام هرميا تبدأ 

 (abstraiction) ً وتجريدا(Generality) وعمومية (IncIussivness) األكرث شموًال

والتي ميكن من خاللها احتواء املفاهيم الفرعية األقل شموال واألكرث متايزا 

  وتتصف خريطة املفاهيم بنفس صفات املنظم املتقدم تلك Ausubel) (1960وتخصيصا
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 باعتبار أن خريطة املفاهيم تنظيم هرمي ملفهوم عام تندمج تحته (Novak 1977) ًتقريبا

 .اضحة العالقاتمفاهيم مصنفة وو

كام تقوم خريطة املفاهيم بإعادة تنظيم البنية املعرفية للمتعلم وبنائها وجعلها يف 

حالة طبيعية واستعداد الستقبال املعرفة الجديدة وربطها باملعلومات واملفاهيم املوجودة يف 

م ولهذا ميكن لخريطة املفاهيم أن تعلم عىل النمط املتقد. البنية املعرفية للمتعلم

(Willerman & Macttarg 1991) باعتبار املنظم املتقدم أداة تعلم تصنيفية ) 1997، شرب

تسمح للامدة التعليمية الجديدة باالندماج يف البناء املعريف للمتعلم من قبل وما يحتاج أن 

يعرفه لياميز بني املفاهيم العلمية التي سبق أن تعلمها وليكامل بني املفاهيم الجديدة التي 

 .تم تعلمهاي

رشح نوفاك وجوين ثالث طرق لتدريب املتعلمني عىل تصميم خرائط املفاهيم 

وتشرتك الطرق الثالث عىل أن . (Novak & Gowin 1986)مصنفة حسب املستوى التعليمي 

يبدأ املعلم بتعريف املفهوم، ثم يساعد املتعلمني عىل إدراك العالقات بني املفاهيم، كام هي 

فية، أو كام هي موجودة يف الكتب أو عرض املعلم لألفكار، ثم ينتقل املعلم يف بنيتهم املعر

ليساعد طالبه عىل استخالص مفاهيم من الكتاب املدريس أو من عرضه الشفوي ثم تحديد 

وفيام ييل عرض ملفهوم . كلامت الوصل املناسبة لبيان العالقات الهرمية بني تلك املفاهيم

 .وأهميتها، وأنواعها، وكيفية تصميمهاخريطة املفاهيم، وخصائصها، 

 مفهوم خريطة املفاهيم

خريطة املفاهيم عبارة عن توضيحات بيانية محسوسة إىل كيفية اتصال مفهوم معني 

ويدل مصطلح خريطة املفاهيم ). 1998كسكستون وآخرون، ( مبفاهيم أخرى يف الفئة نفسها

فاهيم األكرث عمومية يف قمة الخريطة، عىل العالقات البرصية بني املفاهيم؛ بحيث تظهر امل

وتكون يف ترتيب تنازيل حتى القاعدة التي توضح املفاهيم األكرث تخصصا، ثم تأيت يف قاعدة 

 ).1998الشيخ، ( الخريطة األمثلة املتعلقة باملفاهيم الفرعية



 أسلوب للتدريس الفعال.. خرائط املفاهيم
 

 

 
 

بع
ــا

ســ
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

276

فخريطة املفاهيم عبارة عن أداة منظمة، متثل مجموعة من املفاهيم التي تتضمن 

 ثنايئ األبعاد ً تخطيطاًوتعترب هذه الخريطة رسام. )Wandersee ,1990( من القضاياعددا 

 ).1997شرب، ( يوضح العالقات بني املفاهيم

أما الخطوط التي تربط املفاهيم الخاصة باملفاهيم العامة يف الخريطة، فهي تدل عىل 

  ويتم العالقات بني املفاهيم، وتسمى بخطوط الربط أو بالوصالت العريضة،

عىل هذه الخطوط؛ لتوضح طبيعة العالقة بني هذه )أفعال( كتابة كلامت، أو أحداث

الشيخ،  ؛1996 الخلييل وحيدر ويونس،( املفاهيم، وتسمى هذه الكلامت بكلامت الربط

1998.( 

 صفاتها وخصائصها

 من أهم خصائص خرائط املفاهيم أنها ال تشتمل عىل املحتوى املراد تعلمه، نظرا لقلة

املعلومات اللفظية أو البرصية فيها، كـام أنهـا تـزود بوسـائل لتوليـد العالقـات املنطقيـة بـني 

ولهـذا؛ فـان . عنارص املادة املراد تعلمها، باإلضـافة إىل قـدرتها يف التـأثري عـىل عمليـة الـتعلم

خريطة املفاهيم ميكن أن تعمل عمل املنظم املتقدم،من حيث قدرتها عىل تنظيم املعلومات 

 ).1999؛شرب،1997شرب،( معالجتها يف بنية معرفية متكاملةو

 أهمية خريطة املفاهيم

ـر، إ ـتعلم املثـم ـل اـل ـة يف تفعـي ـرتاتيجيات الهاـم ـدى اإلـس ـد إـح ـاهيم تـع ـرائط املـف  ن ـخ

 وقد أشارت نتائج العديد مـن الدراسـات التـي هـدفت إىل معرفـة أهميـة خـرائط املفـاهيم 

 ,1990( ئدتها يف تعلم العلوم، حيث أشار كل من نوفاك وبويرإىل إيجابيتها يف التعلم، واىل فا

Novak 1997؛,Boyer (إىل بعض منافع خرائط املفاهيم املتمثلة فيام ييل: 

 .تساعد عىل زيادة فهم املتعلم، وإعانته عىل التعلم والتفكري -1

 .تساعد عىل خفض نسبة القلق و التوتر والخوف يف غرفة الدراسة -2

 . ربط املفاهيم الجديدة باملفاهيم السابقة يف بنى معرفية منظمةتساعد عىل -3
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 .البحث عن العالقات بني املفاهيم تساعد املتعلمني عىل -4

 .تساعد املعلم عىل الرتكيز حول األفكار الرئيسية للمفهوم الذي يقوم بتدريسه -5

 .املتشابهةاملفاهيم لجديدة، ومتيزها عن املفاهيم  تساعد املتعلم عىل ربط -6

ألنها تتطلب اشرتاك املتعلمني  تساعد عىل خلق مناخ تعليمي تعاوين بني املتعلمني؛ -7

 .يف تصميم خريطة املفاهيم

تساعد عىل الفصل بني املعلومات الهامة واملعلومات الهامشية، ويف اختيار األمثلة  -8

 .املالمئة لتوضيح املفهوم

ب، ومعرفة سوء الفهم الذي قد ينشأ عند تساعد املعلم عىل تقييم تعلم الطال -9

 .املتعلمني

 ).التحليل، الرتكيب، التقويم(تساعد املعلم عىل قياس مستويات بلوم العليا  -10

 .بني أوجه الشبه واالختالف بني املفاهيم تساعد املتعلم عىل املقارنة -11

 .ى الطالبتساعد عىل تثبيت املادة التعليمية يف الذاكرة بعيدة املدى لد -12

تساعد كل من املعلم و املتعلم عىل اإلبداع، نظرا ملل تتطلبه من إيجاد لعالقات  -13

 .عرضية جديدة بني املفاهيم

 .تزود املتعلمني مبلخص تخطيطي مركز ملا تعلموه -14

 .املتعلم يكون مستمعا ومنظام ومرتبا للمفاهيم -15
 

طة املفاهيم ميكن أن تكون أداة فقد أوضح أن خري) Mc Cabe, 1995(أما ماك كيب 

 ، وتكامل أجزاء كبرية منها، حيث أنها تعمل عىل تنظيم املادة املعرفية،تعلم مفيدة للطالب

 مام ،كام إنها تساعد عىل إدخال مفاهيم جديدة ضمن البناء املعريف املوجود لدى املتعلم

إضافة إىل قدرتها عىل . يساعد عىل تثبيت املادة املعرفية يف الذاكرة ملدة طويلة املدى

 .تصحيح فاعلية االمتحانات و تنقيحها
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أن خرائط املفاهيم  )1999واملشار إليه يف شرب  (,.Carle & et alوأضاف كارل وآخرون 

 وتعمل عىل تحسني األداء ،تساعد عىل تشخيص أخطاء املحتوى العلمي يف الكتب املدرسية

كام إنها تجعل تعلم . إيجابية نحو مادة العلوم وبالتايل تكوين اتجاهات ،املدريس للطالب

 . وتنمي لديهم مهارات الدراسة، فتساعدهم عىل تعلم كيفية التعلم،الطالب تعلام ذا معنى

 فإنها تساعد املتعلم عىل رسعة املراجعة الفعالة ملا سبق تعلمه من ،باإلضافة إىل ذلك

كام إنها تعد .  املعارف العلمية والرتكيز عىل تعلم ما هو مطلوب من هذه،معارف علمية

 ميكن من خاللها قياس ً، خاصاً تعليمياً حيث تعترب نشاطا،أداة رضورية للتخطيط والتدريس

 وبالتايل فإنها تساعد عىل ، والوقوف عىل املعرفة املوجودة مسبقا لديهم،تعلم الطالب

 Mc ( يع الدراسية كام إنها تستخدم ملراجعة محتوى املواض،التخطيط لألنشطة العالجية

Cabe, 1995.( 

 وذلك ،وتساعد خرائط املفاهيم املتعلم عىل إعادة تنظيم املفاهيم يف بنيته املعرفية

كام أنها تفعل دور املعلم واملتعلم عىل ). الجديدة(من خالل ربط املفاهيم القدمية املكتسبة 

 ،ات الربط بني املفاهيم نظرا ملا تتطلبه من مهار، وتنمي مهارات التفكري لديهم،حد سواء

 . والتحليل والرتكيب،وإيجاد العالقات بينها

 فوائد خريطة املفاهيم

من خالل إبرازها يف  ، فهي تربز بوضوح الفكرة الرئيسية،لخرائط املفاهيم فوائد كثرية

وبالتايل .  وتسمح برؤية كل املعلومات األساسية يف صفحة واحدة، الصفحةيتوسطموضع 

 مام يسمح برؤية ،ومن وجهات نظر مختلفة ، املعلومات بطرق مختلفةفهي تسهل رؤية

 أو يف تفسريات املتعلم لهذه ، والثغرات يف املادة،والتناقضات الظاهرية ،التناقضات

 . بصورة أوضح،التناقضات
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 وبتوضيح ،كام أنها تسمح بإضافة معلومات جديدة بدون أن تؤثر عىل املفاهيم

 أو ،باإلضافة إىل أنها تسمح بتقييم الفهم.  املفتاحية بكل سهولةاالرتباطات حول األفكار

واإلبداع  وهذا يشجع عىل االكتشاف ، مام يزودنا بأساس لوضع األسئلة،تشخيص عدم الفهم

)Lanzing, 1997; counseling Services, 1996.( 

يم خرائط املفاهيم ميكن أن تكون اسرتاتيجية فعالة يف تدريس املفاه فوبالتايل

 وتشخيص ،ألنها تعمل عىل قياس مدى تعلم الطالب للمفاهيم ،العلمية يف مادة العلوم

 والذي ، مام يتيح الفرصة للمعلم ملعرفة سوء الفهم عند الطالب،الفهم الخاطئ لدى بعضهم

 واستيعاب املفاهيم العلمية ،ميكن أن يساعد عىل تحسني التحصيل املعريف يف مادة العلوم

 .بصورة صحيحة

 أنواع خريطة املفاهيم

 Adamczyk, Willson:انظر عىل سبيل املثال(تنقسم خرائط املفاهيم إىل خمسة أنواع 

& Williams, 1994) . كام تنقسم حسب بنيتها الرتكيبية إىل ثالثة أنوع(Kinchin, 2000)، هي: 

  البنية املتدرجةSpoke Structure. 

 البنية املتسلسلة Chin Structure. 

  البنية الشبكيةNet Structure. 
 

 خصائص متيزها عن Kinchinالثالث التي حددها كنشنب األنواع ولكل من هذه 

 : ويف الجدول التايل تلخيص لذلك،األخرى



 أسلوب للتدريس الفعال.. خرائط املفاهيم
 

 

 
 

بع
ــا

ســ
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

280

 

 )1(جدول رقم 

 أنواع خرائط املفاهيم حسب بنيتها الرتكيبية
 

 تتمثل يف الحذف اإلضافات التسلسل الرتكيبة

 مستوى واحد املتدرج

تضاف إىل املفهوم 

 وال تتداخل مع ،املركزي

 .املفاهيم املشاركة

ال يؤثر عىل 

الرتكيبة العامة 

 للخريطة

تركيبة 

املنهج 

 الوطني

الهرمي أو 

 املتسلسل

عدة مستويات 

ولكنها غري 

 منتظمة

ال ميكن أن تجتمع مع 

اإلضافات القريبة من 

 بداية السلسلة

تختل ويتمزق 

التسلسل 

والرتتيب عند 

 .ذفالح

تتابع 

الدرس غري 

 املتكامل

 املتشابك
عدة مستويات 

 مستقيمة

الحذف واإلضافة ميكن 

أن يكون له تأثري مختلف 

كطرق أخرى غالبا ما 

تكون موجودة يف 

 الخريطة

 
التعلم ذو 

 .املعنى

 

 النامذج التنظيمية التي ميكن أن تظهر يف خرائط املفاهيم

 ، والتي يجب أن توضع يف االعتبار، املفاهيم بعض األمور املهمة يف خريطةًهناك أيضا

 : ال وهي النامذج التنظيمية التي قد تظهر فيها مثلأ

 الفكرة ميكن أن تتفرع يف أوقات كثرية لتتضمن كال من األفكار املنغلقة : التفرعات

 .واملفتوحة

 ميكن استعامل األسهم يف ربط األفكار من التفرعات املختلفة: األسهم. 
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 فإذا كان عدد من ،ويعني توضيح األفكار املرتبطة ببعضها البعض: معالتج 

 .التفرعات

 فإنه ميكن رسم دائرة حول كل املساحة املتضمنة لألفكار :يرتبط بأفكار معينة 

 .بتفرعاتها

 ميكن ربط املفاهيم داخل الخريطة من خالل مالحظة أمثلة محددة: القوائم. 

 وتعلل ،أهمية طرح أسئلة للمزيد من املناقشةوهي التي تذكر ب: املالحظات  

  ومتنح الفرصة إلضافة أي معلومات أخرى ،سبب تكوين رابطة معينة

(Boyer, 1997; Conselling Serves, 1996). 

 )خرائط املفاهيم(كيفية تصميم 

 إال أنها مهمة لدرجة تجعل من ،عىل الرغم من أن الخطوات اآلتية مجرد إرشادات

 : كالتايلالخطوات وهذه ،ارها قاعداملمكن اعتب

 وذلك ألن الورق ، بورقة نظيفة وغري مسطرة لتصميم الخرائطًالبدء دامئا -أ 

وإذا كان البد من استخدام الورق . املخطط قد تعيق التنظيم الخطي للخريطة

 . فيفضل تصحيح وضع الورقة بحيث تكون الخطوط فيها رأسية،املخطط

 ليك تسهل عملية القراءة، وهذا ،م باستخدام حروف كبريةطباعة خريطة املفاهي -ب 

 . وليس عىل فنون رسم الخريطة،سوف ميكن من الرتكيز عيل املعلومات

 وكذلك بالنسبة للحقائق ،كتابة كل املفاهيم التي تتعلق مبوضوع ما عىل الورقة -ج 

 .األساسية للتعلم

 ويف ،ية منها لوضعها يف أعىل الورقة وتحديد املفاهيم األساس،تكوين قامئة املفاهيم -د 

 .منتصفها

 أما ، بحيث يكون املفهوم ألكرث شموال يف القمة،تنظيم املفاهيم يف تسلسل هرمي -ه 

 .املفاهيم األقل شمولية فتكون يف أسفلها
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 عىل أن يتم مراعاة ،يجب توضيح كل عالقة بني املفاهيم باستخدام الخطوط -و 

ثم كتابة كلامت الربط عىل الخطوط لتظهر العالقة . فاهيمالتسلسل الهرمي لهذه امل

 .بني املفاهيم

ألنه يساعد عىل تكوين  ،ينبغي إعادة رسم خريطة املفاهيم مرة واحدة عىل األقل -ز 

ألن إعادة رسم الخريطة  ، فكلام زادت إعادة رسم الخريطة زاد إثرائها،روابط مثمرة

 ;Boyer, 1997) تايل حدوث التعلم املثمر وبال،يعطي وقت أكرث للتفكري التأميل

Counselling Services, 1996))  1998كسكتون وآخرون.( 

 

 والرسوم ،واألشكال ،ومبا أن الدراسات والبحوث قد أوصت برضورة استخدام الصور

 ، فإننا نرى أن يستخدم الصور،(Kinchin, 2000)التوضيحية أثناء عملية بناء خرائط املفاهيم 

أو  ، أو لتالميذ الصف األول االبتدايئ،والرسوم التوضيحية ألطفال مرحلة الرياض ،واألشكال

 وميكن أن يسهم بشكل فاعل يف تعليم املفاهيم ،للطالب ذوي التحصيل املنخفض يف القراءة

 عالقة املفاهيم يف خريطة املفهوم يف املخطط 1999وقد لخص شرب  .العلمية بصورة صحيحة

 :التايل
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 ؟متى يجب تطبيقها

 من أجل االنتفاع بها بصـورة ،يجب عىل املعلمني فهم أهداف خريطة املفاهيم وآليتها

ـجـب أال يـسـتخدمها املعلـمـون ـبـدون ـكـام ي. فعاـلـة يف الـصـف وتوظيفـهـا التوظـيـف الفـعـال

 . أو لنشاطات غري ناجحة إذا كانت نتائج التعلم ذي املعنى املتوقعة،تخطيط

 مبادئ استخدام خرائط املفاهيم

) Williams) 1994 وWillson وAdamchykينصــح آدم تشــيك وويلســون وويليــامز 

ة، بأن يأخـذوا بعـني االعتبـار املعلمني الراغبني يف استخدام اسرتاتيجية خرائط املفاهيم الفعال

 : النقاط التالية

 لتكوين

خرائط املفاهيم

تعلم أداة

 كلامت ربط مفاهيم

املفاهيم فهم  

جمل

بها

 تربط

هي
 بها

 متثل



 أسلوب للتدريس الفعال.. خرائط املفاهيم
 

 

 
 

بع
ــا

ســ
 ال

ـل
صــ

لف
 ا

284

  سـاعات  3 – 6تدريب الطالب عىل إنتاج الخرائط، وإعطاؤهم فرتة زمنية ترتاوح بني

للتدريب قبل استخدام الخريطة يف تقييم التعلم ذي املعنـى، وذلـك حسـب العمـر 

 . والقدرات

 يكـون املوضـوع متصـال يجب أن يبدأ املعلمون مبواضيع بسيطة، ولـيس برضورة أن 

 . باملادة، حيث ميكن استخدام عددا بسيطا من املفاهيم لبدء الوصف والرشح

 العمل من خالل األمثلة والنامذج مع كل تالميذ الصف، أو مـع مجموعـات صـغرية .

 . كام أن التعريف بالخريطة رضوري، ألنه يساعد عىل تسهيل الثقة وتطويرها

 لـروابط املمكنـة، مـع األخـذ بعـني االعتبـار طبيعـة هـذه أهمية التفكري يف جميـع ا

 . الروابط

  يجب أن يعرف الطالب بأنه ال يوجد جواب واحد صحيح، وأن هناك أكرث من كلمـة

 .ربط مناسبة

  من املهم تذكر أن لالختيار األويل للكلامت تأثريا يف أداء املتعلم، وميكن أن يحـد مـن

 . لخرائط القبلية املتعددةمستوى التحصيل، وذلك عند بناء ا

 استخدام األسهم املحددة االتجاه مهم يف وصف القضية أو املوضوع وبناء املفهوم. 

  ،يف حالة استخدام خرائط املفاهيم، لتحديـد مسـتويات موضـوع يف املـنهج الـوطني

 .فإننا نحتاج إىل تركيبة ذات مستوى عال

  املفهومي للمتعلم، ولخرباته السابقة يف خرائط املفاهيم تعد نتيجة لكل من اإلدراك

داخل البيئة التعليمية وخارجها، وتحليل الخرائط يجب أن يأخـذ ذلـك يف الحسـبان 

 .ًبدرجة أقل، أو أدىن اعتامدا عىل املعلومات املستخدمة يف تصميم الخريطة
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 أنواع الوصالت يف خريطة املفاهيم

 إىل سبعة –كلامت الربط  –ضية الوصالت العر) Kinchin, 2000(لقد صنف كينشن 

 :أنواع هي

 . Structuralالنوع الرتكيبي -

  Functional . النوع الوظيفي -

 .Locational  النوع املحيل -

  Procedural.النوع اإلجرايئ -

 . Logical النوع املنطقي -

 . Composite النوع الرتكيبي -

 .Erroneou   النوع الخاطئ -
 

بهذه الطريقة يضيف غنى لوصف خريطة املفاهيم، كام يزود إن اعتبار الوصالت 

( كام أن تصنيف الوصالت بهذه األنواع . املعلمني ببصرية نفاذة لعمق الفهم لدى الطالب

، تؤدي إىل وجود مطالب واقعية وحقيقية لكل من وقت )التي تختلف من موضوع آلخر

   ).Kinchin, 2000(املعلم وجهده يف التحليل 

 هامتطلبات

إن خريطة املفاهيم أداة متعددة األغراض و املستويات، فهي تتطلب معدالً من 

ومن هذه املتطلبات املمكنة إلسرتاتيجية خريطة . التقييم التشخييص البسيط للطالب

املفاهيم، تقييم املعرفة البدائية والسابقة للموضوع املراد تعلمه، وتقوية البنية املعرفية 

يزها، من خالل قياس االحتفاظ باملعرفة طويلة املدى، وتقييم املعرفة للمتعلم ودمجها وتعز

كام أنها تتطلب بناء نظام تعليمي مرن، وتعزيز الربامج التعليمية املختلفة، وتقويم . والفهم

 . فعالية برامج التعليم
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 ما هو معيار تقديرها؟ وكيف يتم تقوميها؟

عايري التالية، ولكن قبل ذلك تذكر بأنه ال يتم تقويم خرائط املفاهيم باالستناد إىل امل

ًيوجد عددا محددا مسبقا للنقاط املحتملة ألي خريطة، و تعطى النقاط حسب اإلرشاد  ً ً

وفيام ييل معايري التقويم حسب ما أشار إليها كل من بوير . والتوجيه املوضح عىل الخريطة

)1997 ،Boyer( والخلييل وحيدر ويونس ،)1996:( 

 Proposition Formation القضايا تكوين -أ 

يف كل خريطة مفاهيم تكون هناك مجموعة من القضايا، وهي عبارة عن العالقات 

ًعكس مستوى رفيعا جدا من التحصيل، وتبني التي تو. بني املصطلحات املرتابطة املوجودة فيها ً

 . ن نقطةعرشو قدرة املتعلم اإلبداعية، فإن كل وصلة عرضية متميزة يف الخريطة تعطى

 Examplesاألمثلة  -ب 

ًمن املهم أن يكون املعلم قادرا عىل التمييز بني املفاهيم، فاألفعال أو األحداث التي 

 تعرب عن أمثلة للمفاهيم يجب أن تحاط بدائرة ألنها ليست مبفاهيم، وترصد لها 

 . نقطة واحدة

ميم خريطة مفاهيم إىل أنه بإمكان املعلم تص ) 1996(ويشري الخلييل وحيدر ويونس 

ًوقد يصمم بعض الطالب أحيانا . باعتبارها معيارا للتصحيح، وتحدد فيها نقاط التصحيح

خريطة مفاهيم أفضل من الخريطة التي أعدها املعلم، وبالتايل فإنهم يحصلون عىل درجة 

  %. 100نهائية 
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 ضوع واحدأمثلة لبعض املخططات املختلفة ملو
 

 

 مثال مثال
 مثال

المث  مثال مثال 

 املغناطيس

مرباة

حديد

أشياء غري مصنوعة 
 من الحديد

أشياء مصنوعة
 من الحديد

 ال يجذبيجذب

دبابيس  قلم مشبك
 رصاص

 ورق زجاج
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 املغناطيسات

أشكالها قوتها  أحجامها

 Uحرف ضعيف قوي

حذاء

 الفرس

 كبرية صغرية اسطوانة

 تختلف يفيف تختلف تختلف يف

 مثل مثل
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 مثل

مغناطيس

 مثل

 قوتھا احجامھا

في تختلف  

صغيرة  قوي كبيرة عيفض  

اشكالھا

U حرف
 حذاء
الفرس

 مثل

 قوتھا احجامھا

في تختلف  

صغيرة  قوي كبيرة  ضعيف

اشكالھا

U حرف

 املغناطيسات

 تختلف يف
 تختلف يف

 اسطوانة
حذاء
 الفرس

 مثل

 أحجامها قوتها

 تختلف يف

 كبرية صغرية
 ضعيف قوي

 أشكالها

 Uحرف 
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 املغناطيس

 مغناطيس طبيعي مغناطيس صناعي

 ساق حديد

 مغناطيس

 اتجاه واحد

 مغناطيس مؤقت

 صخور األرض

دائم مغناطيس  

 نوعان

  عليه من دلكنحصل نحصل عليه من

 بواسطة وهو

 يف

 وهو
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 القوة املغناطيسية

األقطاب املغناطيسية تنافر  تجاذب

 القطب الشاميل القطب الجنويب

 القطب الشاميل القطب الجنويب

ماإ  أو تنتج عن 

 مثل مثل

 يتنافر يتنافر

 تجاذب
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 هام هام

 له

يكون قد  

 املغناطيس

 حر الحركة

 قطبان

 جنوب شامل

 أزرق

نوبج  

 غرب

 أحمر

 شامل

 الجهات األصلية رشق

 لونه لونه

 يتجه نحو يتجه نحو

 وو

 مثل مثل
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ويدل عليه  ويدل عليه

جهة جهة

يتجه

تفيدنا يف
 البوصلة

مغناطيس حر
الحركة

 قطباه

 الجنوب الشامل

القطب

 الشاميل

القطب

 الجنويب

معرفة جهة
 القبلة

معرفة الجهات  الرحالت
 األصلية

الجنوبيةجهة الغرب

 الربيةالبحرية

الجنوب الشامل الغرب  الرشق

عبارة عن

 وهي
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الفصل الثامن

 التقويــــــــــــــــــــــــــم
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 التقويــــــــــــــــــــم
 

 

  297

ـن
ـــ

ـــ
ـــ

مـ
لثا

ل ا
ـــ

ص
لف

 ا

 

 متهيــــد

 التقويم عملية الزمة ألي مجال من مجاالت الحياة، وهو جزء من العملية يعد 

الرتبوية يحدد مدى تحقيق األهداف ويحدد نقاط الضعف ونقاط القوة يف مختلف جوانب 

 .. وتطوير عملية التعلماملواقف التعليمية بهدف تحسني

 مفهوم التقويم

هو عبارة عن عملية تشخيص وعالج ووقاية، وهو عملية منظمة لتحديد مدى تحقق 

 .األهداف الرتبوية

 وظائف التقويم

 .تقدير التحصيل الدرايس لكل متعلم -

 .تشخيص صعوبات التعلم بالنسبة للمتعلم -

 تطوير السياسة -ات وأساليب التدريس تقدير الفعالية الرتبية لكل من املنهج وأدو -

 .التعليمية

 أنواع التقويم

ويستخدم للتعرف عىل كمية املعلومات واملعارف لدى الطالب قبل : التقويم القبيل -1

بدء دراسة جديدة حتى يتأكد املعلم من الخلفية العلمية للطالب، ويحدث هذا 

رات التحصيلية واالختبارات  من أدواته االختبا،التقويم يف بداية العام الدرايس

 .النفسية

 ويستخدم أثناء العملية التعليمية، وهدفه تزويد ):املستمر(التقويم التكويني  -2

املعلم واملتعلم التغذية الراجعة لتحسني التعليم والتعلم ومعرفة مدى تقديم 

صفية من أدواته االختبارات الشفوية، االختبارات القصرية، والتامرين ال. املتعلمني

 .والواجبات املنزلية
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يرتبط هذا النوع من التقويم بالتقويم التكويني للتأكيد : التقويم التشخييص -3

االستمرارية يف التقويم، ويهدف إىل تشخيص صعوبات التعلم، وتحديد جوانب 

القوة والضعف يف مستوى التحصيل الدرايس، وتحديد األخطاء الشائعة بني 

فهم أو مهاراتهم أو اتجاهاتهم ومن أدواته االختبارات املتعلمني سواء يف معار

التحصيلية كاالختبارات املقالية واملوضوعية والشفوية، والرجوع إىل ملف الطالب 

 .وبطاقته املدرسية

هو الذي يحدد درجة تحقيق املتعلمني للمخرجات الرئيسية : التقويم الختامي -4

تعلمني ومدى تحقيقهم لألهداف ويهدف إىل تحديد مستوى امل. لتعلم مقرر ما

ًمتهيدا لنقلهم إىل صف أعىل، أو إعطاء شهادة أو اتخاذ القرارات بنجاح ورسوب 

ومن أدواته االختبارات النهائية، االختبارات الشفوية، االختبارات : الطالب

 .العلمية

 وسائل التقويم

  االختبارات التحريرية-1

 )ةمقاليه طويلة أو مقاليه قصري: (مقاليه -

االختيار من متعدد، الخطأ والصواب، واإلكامل، الرتتيب، إمالء (وتشمل : موضوعية -

) املقالية واملوضوعية(وسوف نتناول االختبارات التحريرية ) الفراغان، املزاوجة

 .بيشء من التفصيل يف األجزاء القادمة

  االختبارات الشفوية-2

 ختبارات العلمية اال-3

ًمهام من جوانب الربامج التعليمية، وعنرصا جوهريا من عنارص ًويعد التقويم جانبا  ً ً

. عملية تقدير القيمة أو الكمية ليشء ما بعناية ودقة(بأنه : العملية التعليمية وميكن تعريفه

 .أو هو التقديري الكيفي لألشياء
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ًمجموعة األحكام التي تزيد بها شيئا ما أو جانبا من جوان(كام ميكن تعريفه بأنه  ب ً

العملية التعليمية وتشخيص نقاط القوة والضعف فيه، ودراسة العوامل والظروف املؤثرة 

 .فيه، ثم اقرتاح الحلول التي تصحح املسار وصوالً إىل تحقيق األهداف املنشودة

وقد تأثر مفهوم التقويم بالفلسفة التي يشتق منها ويعمل عىل دعمها، ففي ظل 

نايتها عىل اإلملام بالرتاث وحفظ املعلومات، كان التقويم يعني الرتبية التقليدية التي تقترص ع

االمتحانات بصورتها التقليدية وكانت الصورة تتمثل يف إعطاء درجات للطالب نتيجة 

ًمتهيدا إلصدار أحكام . الستجاباتهم الختبارات تقليدية يجريها املدرس يف نهاية العام الدرايس

إىل شعب أو تعلمهم من صف إىل آخر، وكان التقويم عىل الطالب يتبنى عليها توزيعهم 

يم كل ًهدفا يف حد ذاته بدالً من أن يكون وسيلة لتحسينها واالرتفاع مبستواها، وأصبح التقو

ب عليه استخدام كثري من النتائج السيئة التي تلحق بعقول من املعلم واملتعلم، ويرتت

 .املتعلمني ونفوسهم وأبدانهم وشخصياتهم

. ً فلم يعد مقصورا عىل االمتحانات- مفهوم التقويم يف ظل الرتبية التقدمية ثم تعدل

بل أصبح يشمل كل جوانب النمو عند الطالب، وأصبح املفهوم الحديث للتقويم هو تحديد 

ًمدى ما بلغناه من نجاح يف تحقيق األهداف التي نسعى إىل تحقيقها، بحيث يكون عونا لنا 

ص األوضاع ومعرفة العقبات واملعوقات بقصد تحسني العملية عىل تحديد املشكالت وتشخي

 .التعليمية ورفع مستواها ومساعدتها عىل تحقيق أهدافها

 خصائص التقويم الرتبوي الجيد

والتقويم الهادف هو الذي يبدأ بأغراض واضحة  ً:ينبغي أن يكون التقويم هادفا -1

 لكل عمل تربوي، يكون ًمحددة، فبدون تحديد هذه األهداف واتخاذها منطلقا

 .ًالتقويم عشوائيا ال يساعد عىل إصدار أحكام سليمة أو اتخاذ حلول مناسبة

والتقويم الشامل هو الذي يتناول العملية التعليمية  :ينبغي أن يكون التقويم شامالً -2

 :بجميع مكوناتها وأبعادها، والتقويم الشامل يتضمن املجاالت اآلتية
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 .لرتبوية املعرفية، والوجدانية، واألدائيةجميع األهداف ا -أ 

جميع مكونات املنهج، سواء منها املقررات أو الطرق، أو الوسائل أو   -ب 

 .النشاطات، أو العالقات أو غريها

جميع ما يؤثر يف العملية التعليمية سواء يف ذلك األهداف أو الخطط أو  -ج 

 أو املباين واملرافق والوسائل املناهج أو املتعلمني أو املعلمون أو اإلداريون

واملعدات والظروف العائلية واالجتامعية والثقافية التي تؤثر يف عمل 

 .املدرسة وتتأثر به

التقويم املستمر يالزم العملية التعليمية من  ً:ينبغي أن يكون التقويم مستمرا -3

ف املناسبة بدايتها حتى نهايتها، بل إنه يبدأ أصالً، ليكون عون عىل تهيئة الظرو

 .للتعلم يف ضوء واقع املتعلمني

والتقويم الدميقراطي يقوم عىل أساس احرتام  ً:ينبغي أن يكون التعليم دميقراطيا -4

شخصية املتعلم بحيث يشارك يف إدراك غاياته ويؤمن بأهميته ويتقبل نتائجه قبوالً 

روق الفردية بني ًحسنا، بل ويشارك يف تقويم ذاته، كام يقوم عىل وأساس مراعاة الف

 .املتعلمني

ًوميتاز التقويم العلمي بسامت معينة تكون عونا  ً:ينبغي أن يكون التعليم علميا -5

 :عىل إصدار األحكام السليمة واتخاذ القرارات املناسبة ومن أهم السامت ما يأيت

ويقصد به أن تكون أداة التقويم قادرة عىل أن تقيس ما وضعت : الصدق - أ

 .لقياسه

ًويقصد أن تعطى الوسيلة نتائج ثابتة نسبيا عند تكرار : الثبات - ب

 املرت وامليزان -استخدامها، واملقاييس يف مجال العلوم الطبيعية مثل 

 ومقياس الحرارة والضغط، تعطي نتائج عىل درجة كبرية من الثبات، أما 
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ولذلك فإننا املقاييس الرتبوية فتأثر بكثري من العوامل االجتامعية والنفسية، 

 .نكتفي فيها بدرجة معقولة من الثبات

وتقصد بها عدم تأثر نتائج االختبار بالعوامل الذاتية مثل مزاج من يقوم : املوضوعية -6

بالتقويم، وحالته النفسية، ومن مظاهر املوضوعية أن ال تختلف نتائج التقويم من 

 .مقوم إىل آخر وال مع الشخص الواحد من وقت آلخر

فالعملية التعليمية تتضمن  :غي أن يعتمد التقويم عىل وسائل وأساليب متعددةينب -7

جميع جوانب الخربة ومستوياتها، وتتضمن جوانب النمو وأهدافه املتنوعة، وهي 

 .بكل ذلك تتطلب استخدام وسائل وأدوات متنوعة

ثالً يجب م: البد أن يكون التقويم عملية مشرتكة بني املقوم ومن يقوم، فاملتعلمني -8

أن يعرفوا الهدف من التقويم ويتدربوا عىل عينة من االختبارات، ثم البد من 

املدرس أن يناقش مع الطالب نتائج التقويم، فور تصحيح االختبارات وهذا يحقق ما 

 .يسمى بدميقراطية التقويم

 .ًالبد أن يكون التقويم اقتصاديا من حيث الجهد، والوقت، والتكلفة -9

 التقويمالقامئون ب

التقويم من اختصاص املدرس أو الهيئات املرشفة، وقد أدى األخذ باألساليب 

الدميقراطية إىل محاولة إرشاك األفراد الذين يتناولهم التقويم يف دراسة األوضاع، وإصدار 

 .واالستفادة منها يف تحسني الذات. األحكام

 أساليب التقويم

 :من أهمهاوقد ظهرت بذلك أساليب جديدة يف التقويم 

 التقويم الجامعي -1

وهو تقويم تعاوين يشرتك فيه جميع األفراد، ويقتيض ذلك يف املجال الرتبوي أن 

 ويتطلب . يشرتك املتعلمني يف تقويم فرد من بينهم أو تقويم جامعة أخرى من الجامعات
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جاد نحو وإدراك أهميتها واإلميان بها والسعي ال. تحقيق ذلك التوعية باألهداف املنشودة

 .واالستفادة  بها يف تحسني الذات، والتخطيط لتعليم أكرث فعالية. تحقيقها، وتقبل نتائجها

 .ومن أبسط أساليبه املناقشة والحوار، مع مراعاة آدابها، والتمرس مبهاراتها

 التقويم الذايت -2

وهو يتطلب إدراك األهداف ومحاسبة . وفيه يقوم الفرد أو الجامعة بتقويم الذات

ويتطلب هذا . النفس، واكتشاف األخطاء، وتقدير، العواقب والنتائج، والتخطيط لعمل أفضل

ًالنوع من التقويم نضجا عقليا واجتامعيا ونفسيا، وذلك أنه ليس من اليسري عىل غري الناضج  ً ً ً

 .ًأن يعرتف بأخطائه، ويلوم نفسه عليها ابتغاء التحسني، والوصول دامئا إىل األفضل

 تقويم ووسائلهمجاالت ال

 .ًتتضمن العملية الرتبوية كثريا من األمور التي ينبغي العمل عىل تقوميها

ًوعالقات ومناخا، . ًمادة وكتابة، وطريقة ونشاطا: فهنالك املنهج بجميع مكوناته

وهنالك املدرسة مببانيها . وهنالك املعلم، واملوجه اإلداري، وجميع العاملني يف الحقل الرتبوي

، ووسائلها وأدواتها، وخدماتها املتنوعة، وعالقتها بالبيئة واملجتمع والحياة، وهنالك ومرافقها

 .تقويم منو املتعلمني يف جميع النواحي والوجوه ويف مجال جميع األهداف

 .وسوف نكتفي هنا بدراسة تقويم منو املتعلم

 تقويم منو املتعلم

 الرتبية بقصد توجيه سلوكه، ملا كان املتعلم هو املحور األسايس الذي تدور حوله

فإن . وتفجري طاقاته ومساعدته عىل تحقيق أقىص إمكاناته. واكتشاف مواهبه واستعداداته

ُتقويم منوه يعد من أهم األمور يف املجال الرتبوي وهو يف الوقت ذاته يلقي أضواء عىل  ُ

ًمنهجا وطريقة، ومعلام ومدرسة ومجتمعا: جميع املؤثرة يف منوه ً م منو املتعلم يتضمن وتقوي. ً

 .جميع األهداف وجميع جوانب منوه
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وملا كان تقويم النمو يف املجاالت الروحية والوجدانية والتفكريية ال يزال يعتمد عىل 

 فسوف -استخدام وسائل وأدوات فنية متخصصة ال يقوى املدرس املعتاد عىل استخدامها 

أما الجوانب .  يف مجال املعرفة والتحصيلنركز الحديث هنا عىل تقويم منو املتعلمني وبخاصة

والدوافع وتكوين . األخرى من منو املتعلمني وبخاصة يف مجاالت امليول واالتجاهات والقيم

 فإننا نويص بأن يتم تقوميها عىل وأساس وضوح مفاهيمها وأهميتها بالنسبة -الشخصية 

وتعاونه مع .  الخاصةللمعلم مع اعتامده يف كل ذلك عىل مالحظاته الشخصية وتجاربه

فليس هنالك عىل سبيل املثال مقياس بسيط للتعاون أو . اآلخرين داخل املدرسة وخارجها

ومع ذلك فإن املدرس . اإلخالص يف العمل، أو امليول أو االتجاهات، أو التذوق واكتساب القيم

قوم بالتعاون وأن ي. ًاملجتهد يستطيع أن يصدر أحكاما مقبولة فيام يتصل بجميع هذه األمور

ًمع غريه من املعلمني واآلباء بتوجيه املتعلمني توجيها مناسبا ً. 

وسوف نتناول هنا ثالثة أنواع من وسائل التقويم التي ميكن االنتفاع بها يف مدارسنا 

 :مع العمل الدائم عىل تحسينها وتطويرها وهي

 . اختبارات املقال-1

 . االختبارات املوضوعية-2

 . أعامل السنة-3
 

  اختبارات املقال-أوالً 

ُوهي االختبارات التحريرية التي يطلب من املتعلمني فيها اإلجابة عن عدد من 

وقد شاع استخدام هذا النوع من االمتحانات منذ زمن بعيد، . األسئلة التي يضمها االمتحان

ًوال تزال كثري من مدارسنا تأخذ به، وتعتمد عليه اعتامدا كبريا لتحقيق غايات  التقويم التي ً

 .نسعى إليها

وعىل الرغم من أن هذه االمتحانات ميكن تحسينها واستخدامها لتقويم ما حصله 

 املتعلمني عىل جميع مستويات املعرفة، وأنه ميكن استخدامها لتقويم قدرة املتعلم عىل 
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ُوغري ذلك من األهداف فإنها كثريا ما تستخدم لتقويم ما ح. التفكري، وحل املشكالت فظه ً

 .املتعلمني من الكتب دون اهتامم ببقية األهداف األخرى

ًيعد اختبار املقال من االختبارات أكرث األنواع شيوعا يف مدارسنا وعىل كافة املستويات 

 استجابة للموضوع Essay" مقال"التعليمية وسمى اختبار مقال ألن املتعلم يطلب منه كتابة 

 لقدرة معينة لدى Stimulusترب السؤال مبثابة مثري أو املشكلة التي يطرحها السؤال، ويع

املتعلمني ومن هنا تأيت مميزات وعيوب كل اختبار واملميزات التي تأيت من كفاية االختبار يف 

قياس بعض القدرات والعيوب تأيت من عجزه عن قياس البعض اآلخر والبد أن نؤكد لك أنه ال 

لذلك البد من استخدام أكرث من نوع من أنواع لقياس جميع القدرات و. .يوجد اختبار واحد

االختبارات لقياس القدرات التحصيلية للمتعلمني، قبل أن تعدد مميزات وعيوب اختبار 

املقال البد وأن نوضح بطريقة تحليلية وباألمثلة القدرات لتي يقيسها هذا النوع من 

 .االختبارات

 يئنياملقارنة بني ش -1

 .ريخ من حيث خصائص الطقسقارن بني القمر وامل: مثال

 قدرة عىل تكوين رأي والدفاع عنهامل -2

يف رأيك هل تفضل نظام الفصل الدرايس أو نظام العام الكامل يف الجامعة؟ : مثال

 وملاذا؟

 القدرة عىل بيان العلة والسبب -3

 .م1996جة لإلصالح االقتصادي عام ما النتائج االقتصادية التي حققها الوطن نتي: مثال

 ح املعاين واملفاهيم أو األلفاظرش -4

 ".العقل السليم يف الجسم السليم"ارشح املقصود بعبارة : مثال
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 قدرة التخليص -5

 .كلمة محارضة اليوم عن التقويم الرتبوي) 200(لخص يف حدود : مثال

 قدرة التحليل -6

 .م1967ما أهم العوامل التي أدت إىل نكسة : مثال

 إدراك العالقات -7

 .ما الدور الذي تقوم به فرنسا اآلن يف أزمة الرشق األوسط: لمثا

 قوانني واملبادئ عىل مواقف جديدةتطبيق القواعد وال -8

كجم من الريش من 1كجم من الرصاص وأخرى وزنها 1إذا رميت كتلة وزنها : مثال

 .رض وزمن هبوط كل منهام عىل األ- أحسب برصف النظر عن رسعة الريح -ً قدما 20ارتفاع 

 نقد العبارات أو األفكار اآلتية -9

 .ن كل ما يحتاج املدرس إليه ليك يدرس هو أن يعرف مادة تخصصهإ

 اقرتاح مشكالت أو التبوء بها -10

أقرتح ثالث مشكالت ميكن أن تحدث يف الفصل الدرايس نتيجة استخدام : مثال

 .التلفزيون التعليمي

 التمييز -11

 .ياسةقارن بني القيادة والر: مثال

 التفكري االستداليل -12

دخل مريض حجرة االستقبال وكان التشخيص املبديئ يشري إىل أن درجة حرارته : مثال

39 ومل تكن صور أشعة األمعاء، واضحة إطالقا وال يوجد به 130 ونبضه 50/60 وضغط دمه ً

 .أي آثار لنزيف خارجي حاول تشخص الحالة
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 يزات اختبار املقالمم

 :متتاز اختبارات املقال باأليت

 .سهولة الوضع واإلعداد -أ 

 .ميكن أن يقيس قدرات كثرية ومتنوعة كام سبق أن ذكرنا -ب 

متتاز بقدرتها عىل قياس القدرات املعرفية خاصة قدرات الفهم والتحليل والنقد  -ج 

 .والتقويم

 .د املتعلمنييساعد عىل تشخيص القدرة التعبريية عن -د 

 .يساعد عىل تشخيص قدرة املتعلم عىل حل املشكالت -ه 

 عيوب اختبار املقال

 .رغم تنوع القدرات التي يقيسها فإن اختبار املقال ال يقيس جميع القدرات -أ 

 .يشيع يف اختبارات املقال التخمني والتخبط كام يكرث فيه الغش -ب 

 ً.ر طويالً وخط املتعلم رديئاًصعب التصحيح خصوصا إذا كان االختبا -ج 

ال يستطيع اختبار املقال أن يغطي عينة كبرية من موضوعات املنهج وهذا يجعل  -د 

مثل هذه االختبارات ذاتية ومنحازة لقسم من أقسام املنهج كام يدفع املتعلمني 

 .إىل اللجوء إىل التخمني وحذف أجزاء من املقرر عند التحصيل

ًلو من املوضوعية خصوصا يف التخصصات األدبية واالجتامعية يتسم بالذاتية والخ -ه 

والدراسات الفلسفية فال يستطيع املتعلمني تغيري السؤال بطريقة واحدة وذلك 

الفتقار السؤال إىل الدقة يف الصياغة مام يؤدي إىل انخفاض معامل الصدق يف 

 .االختبار كام يؤدي إىل عدم ثبات االختبار

ب عىل اختبار املقال الشعور بالتخوف واالرتباك قبل وأثناء االختبار ًكثريا ما يرتت -و 

واإلحساس بالفشل واإلحباط واليأس بعد االنتهاء من االختبار وكل هذه آثار 

 .نفسية سيئة قد تدفع الفرد إىل القنوط والشعور بالفشل
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إليه تنفيذه من ًيعترب اختبار املقال مكلفا من الناحية االقتصادية وذلك ملا يحتاج  -ز 

كمية كبرية من أوراق اإلجابة وتدبري أماكن االمتحان واألنفاق عىل إدارة االختبار 

 .وتصحيحه

  لتطوير كتابة اختبار املقالمقرتحات وتوصيات

وحتى ميكن التغلب عىل الكثري من املشكالت التي تصاحب اختبار املقال وتاليف 

 :العيوب السابق ذكرها فإننا نوصيك باآليت

وضح أوالً األهداف التي تريد قياسها يف االختبار وحدد القدرات التي تريد الوقوف  -1

 .عليها عند املتعلمني

 .ًكن محددا يف صياغة السؤال بحيث يقل احتامل الخطأ -2

 عن موضوع كبري بل ميكن تقسيم ذلك إىل عدة أسئلة - يف سؤال واحد -ال تسأل  -3

 .عدد أكرب من األسئلة القصريةويحسن أن يحتوي االختبار عىل 

ًوضح للمتعلمني مقدما الهدف من االختبار وال بأس من إعطائهم عينة أو مناذج من  -4

األسئلة للتدريب عليها ومناقشة الصعوبات التي واجهتهم واالستفادة من هذه 

 .النتائج يف تطوير أسئلة االختبار

ى التفصيالت التي يجب كتابتها حدد يف االختبار الدرجة املخصصة لكل سؤال ومد -5

 .واملدى الزمني الذي ميكن أن يستغله املتعلمني يف اإلجابة عىل كل سؤال

ناقش مع املتعلمني قبل االختبار الطريقة املثىل لإلجابة عليه وكيفية توزيعك  -6

 .للدرجات عىل أجزاء السؤال

 تؤدي إىل سوء تجنب استخدام املصطلحات الغامضة واأللفاظ الصعبة التي قد -7

 .الفهم أو تعدد تفسري السؤال

يجب أن يرتبط االختبار باألهداف التعليمية للمنهج مع االهتامم باملفاهيم  -8

 .والعموميات األساسية وتجنب الرتكيز عىل التفصيالت العامة والغري مهمة
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رئيسية أعد إجابة منوذجية عىل كل سؤال قبل إعطاء االختبار يحتوي عىل األفكار ال -9

 .والعمليات األساسية املطلوبة إلجابة السؤال وتلتزم بذلك عند التصحيح

تأكد من أن أسئلة االختبار شاملة ألنواع ومستويات التعلم وأنها ليست منحازة  -10

 .ملستويات معينة

ًناقش مع املتعلمني دامئا كل اختيار بعد تصحيحه مبارشة حتى يحصل كل متعلم  -11

 عن أدائه يف االختبار كام تقف كمدرس عىل الفروق الفردية بني عىل تعزيز رسيع

تالميذك وكيف ميكن تنميتها من خالل تحسني طرق التدريس وأدوات التقويم 

 .عىل السواء
 

ًونظرا ألن االستجابة يف اختبار املقال ترتك لذاتية املتعلم ومدى فهمه للسؤال فإنها 

ولذلك فإن االختبارات املوضوعية .  سبق أن ذكرناتتسم بالذاتية أو تنقصها املوضوعية كام

ًتحتوي عىل املثري واالستجابة معا واملثري يتمثل يف مقدمة السؤال، أما االستجابة تكون 

موضوعية بطريقة تقتيض متيزها من بني عدد من االستجابات الخاطئة أو توضع بطريقة 

قتيض من املتعلم أن يضيف تقتيض الحكم عىل مدى صحتها أو خطئها أو توضع بطرقة ت

 .إليها من عنده إضافة تجعلها استجابة كاملة وصحيحة

 :االختبارات املوضوعية وهي: ًثانيا

 .اختبار متعدد االختيارات -أ 

 .اختبار الصواب والخطأ -ب 

 .اختبار التكملة -ج 

 .اختبار املزاوجة -د 
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 اختبار متعدد االختبارات -أ 

 :ع من االختبارات املوضوعية من جزأين رئيسنييتكون السؤال يف هذا النو

 .اإلثارة وهي مقدمة أو مفتاح السؤال -1

ويشمل السؤال ما بني أربع أو خمس استجابات . االستجابات أو االختيارات -2

 .يختار املتعلم من بينها االستجابة الصحيحة
 

هو واضح من ويتم تدوينها مبجرد وضع عالمة مناسبة يف املربع املخصص لذلك كام 

 :وتكون اإلجابة الصحيحة يف اختبار متعدد االختبارات إما. منوذج ورقة اإلجابة

 .اختيار االستجابة الصحيحة واألخرى الخاطئة وهذا يعرف باسم البحث عن الصواب -1

اختيار االستجابة الخاطئة بني االستجابات األخرى الصحيحة ويف هذه الحاالت  -2

اء يف عبارة املثري مثل ماعدا وال يعرف هذا النوع باسم تالحظ وجود أداة استثن

 .البحث عن الخطأ

اختبار االستجابة األكرث أهمية أو قوة وهذا يقتيض من املتعلم املفاضلة بني  -3

 -ًمجموعة من العوامل واالعتبارات ويقوم برتتيبها يف ذهنه وفقا ملعيار موضوعي 

 . هذا النوع بالبحث عن األهم ويعرف-تم االتفاق عليه أثناء التدريس 
 

وسنرضب فيام يأيت أمثلة لهذه األنواع الثالثة من أسئلة االختبار متعددة االختبارات 

 ):األسئلة الثالثة يف مجال املناهج(ترى االستجابة الصحيحة محيط بها قوسني 

 :من مميزات الطريقة اإلجرائية يف صياغة األهداف التعليمية أن -1

 .درس عىل تغطية املادة يف وقت قصريتساعد امل -أ 

 .تساعد املدرس عىل السيطرة عىل العملية التعليمية -ب 

 .تساعد املدرس عىل اختيار الخربات التعليمية املناسبة -ج 

 .تساعد املدرس عىل فهم املقررات الدراسية املختلفة -د 
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 :كل ما يأيت يعترب من معايري سلوكية الهدف ماعدا -2

 .ر الهدف عىل أساس مستوى املتعلمأن يذك -أ 

ًأن يكون الهدف عاما ومفهوما -ب  ً. 

ًأن يكون الهدف محددا ومخصصا -ج  ً. 

 من أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند صياغة األهداف التعليمية بطريقة سلوكية -3

 .ارتباط األهداف باملنهج -أ 

 .وجود الوسائل املعنية -ب 

 .لتعليميةوجود الكتب واملواد ا -ج 

 .مستوى املتعلم -د 

 مميزات اختبار تعدد االختيارات

يتميز هذا النوع من االختبارات املوضوعية بخلوه من ذاتية التصحيح فال يستطيع  -1

 .املصحح أن يؤول السؤال أو يحايب املتعلم

يتميز هذا االختبار بسهولة التصحيح سواء باستخدام مفاتيح تصحيح تعد من  -2

 . الصلب القوي أو باستخدام اآلالت اإللكرتونيةالبالستيك

ًيستطيع االختبار أن يغطي عينة من محتويات املقرر نظرا للعدد الكبري من األمثلة  -3

 .التي ميكن أن يشملها االختبار

ًنظرا ملوضوعية االختبار فإنه يتميز أيضا مبعدالت صدق وثبات عالية -4 ً. 

 .يقل فيه عامل التخمني -5

 . قدرات متنوعة أهمها القدرة عىل الترصف وإدارة العالقاتيقيس -6

 عيوب اختبار متعدد االختيارات

ً وقتا وجهدا يف إعداده ومعظم املدرسني ال يجيدون مهارة بناء هذا النوع -يتطلب -1 ً

 .من االختبارات وبالتايل فال ميكنهم االستفادة من املميزات السابقة
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ًكبريا بتفاصيل املقرر الدرايس يك يقتيض منه إدراكا ًيتطلب من املدرس إملاما  -2 ً

لألولويات التي يعمل عىل أساسها املنهج وقد يقتيض ذلك من واضح االختبار 

 .االستعانة بخبري يف املادة التي يوضع فيها االختبار

يتطلب من املدرس قدرة لغوية فائقة تتمثل يف القدرة عىل  التعبري والدقة يف  -3

لفاظ وتبرص بقواعد اللغة ومعرفة تركيب الجملة بطريقة سلسة بعيدة اختبار األ

 .عن الركاكة والتعقيد

ًيقتيض من املدرس فهام للخصائص النفسية والعقلية لطالبه ومعرفة الفروق الفردية  -4

ًبينهم حتى يتم عىل أساس ذلك تحديد مستوى االختبار كام وكيفا ً. 

ن القدرات العامة والقدرة التعبريية واالبتكارية ال ينجح االختبار يف قياس عدد م -5

 .والتقوميية

 كتابة االختبار متعدد االختياراتمقرتحات وتوصيات لتطوير 

 .أعط املتعلمني تعليامت كاملة وواضحة عن االختبار -1

 :بالنسبة لإلثارة أو مقدمة السؤال يجب مراعاة اآليت -2

 .أن تكون واضحة وقصرية -أ 

 .لمشكلة وأن تذكر املشكلة يف نهاية املقدمةمربزة ل  -ب 

 .خالية من الكلامت الغامضة أو نفي النفي مام يزيد احتامالت التفسري -ج 

 .تحتوي عىل مشكلة واحدة فقط -د 

يجب خلخلة ترتيب األسئلة حتى ال يساعد عىل اعتامد املتعلمني عىل الحفظ، كام  -3

 .ال يلجأ املتعلمني إىل التخمنييجب تنويع أرقام االستجابة الصحيحة حتى 

 .يجب أن تستخدم أربع أو خمس استجابات حتى يقل احتامل التخمني -4

 :بالنسبة لالستجابات يجب مراعاة اآليت -5

 .أن تكون متساوية يف الطول قصرية ما أمكن ذلك -أ 
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 أن تتساوى درجة اجتذابها للمتعلمني فإذا كانت االستجابة واضحة للجميع فال  -ب 

 .قيمة لها يف السؤال

 .أن ترتبط جميعها باملشكلة املطروحة يف املقدمة -ج 

ًإذا اشتملت االستجابات عىل معلومات تاريخية فيجب ترتيبها ترتيبا تنازليا -د  ً. 

 .كلام تجانست االستجابات الخاطئة كلام ارتفع معامل الثبات -ه 

قرر وشاملة لجميع القدرات يجب أن تكون أسئلتك موزعة عىل فصول ووحدات امل -6

 .التي ميكن قياسها بهذا النوع من االختبارات

اعرض مناذج من األسئلة عىل املتعلمني قبل إعطاء االختبار كذلك البد من مناقشة  -7

 .نتائج االختبار مع املتعلمني بعد تصحيح االختبار مبارشة

 .بيةراع القدرة اللغوية للمتعلمني يف حالة كتابته بلغة أجن -8

 أمثلة ألسئلة االختيار من متعدد

 :اخرت اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات التالية

يجب عىل مندوب املبيعات أن يقدم الحقائق والرباهني التي متيز سلعته عن السلع  -1

 :األخرى للشخص

 (     )     أ ـ املهتم بسعر السلعة

 (     )    ب ـ املفرط يف تقدير نفسه

 (     )    كاء املرتفعج ـ صاحب الذ

 (     )       ج،د ـ كل من أ

 :أي من البيانات التالية ينبغي أن تتضمنها صفحة العميل بدفرت مندوب املبيعات -2

 (     )   أ ـ اسم العميل وهواياته الشخصية

 (     )    ب ـ اسم النادي الذي ينتسب إليه 
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 (     )     ج ـ أسامء أفراد أرسته

 (     )        ب،ن أد ـ كل م

 :يعد تحديد موعد للمقابلة مع العميل رضوري لضامن وجود -3

 (     )     أ ـ العميل داخل البالد

 (     )    ب ـ وقت لدى العميل للمقابلة

 (     )    ج ـ السلعة التي ستعرض عليه

 (     )      ب ،د ـ كل من أ

رشكات بيع أجهزة اإلنذار املبكر بفرض أنك تعملني كمندوبة مبيعات إلحدى  -4

ًللحريق والرسقة، ولقد كان لديك موعدا ملقابلة مدير إحدى الرشكات لتعرضني عليه 

 وعندما ذهبت إيل الرشكة علمت من سكرتريته أنه يجب عليك ،منتجات رشكتك

 : فأي مام يأيت يفضل آن تفعليه.االنتظار بعض الوقت النشغال املدير باجتامع طارئ

 (      )  شاهدي التليفزيون املوجود بصالة االستقبالأ ـ ت

 (      ) ليومية املوجودة بصالة االستقبالب ـ تقريئ الجريدة ا

 (     ) ج ـ تخرجي بعض التقارير أو املجالت املتخصصة من حقيبتك وتقرئيها  

  (     )   د ـ تبلغي السكرترية استيائك من املوقف وتنرصيف

 :وب املبيعات يف املقابلة البيعية تنفيذ السلوكيات التالية ماعداينبغي عىل مند -5

 (     )     ـ توجيه انتباهه للعميل عندما يتحدثأ

 (     )    ب ـ الترصف نحو العميل كأنه صديق عزيز

 (     )    ج ـ تقديم يده للعميل للمصافحة

 (     )    د ـ الرد عىل  استفسارات العميل

 يجب عىل مندوب املبيعات مراعاة االعتبارات التالية ث البيعي فعاالًليكون الحدي -6

 :ماعدا
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 (     )       ـ مستوى ثقافة وتعليم العميلأ

 (     )     ب ـ اإلنصات إيل تعليقات العميل 

 (     )   ج ـ تقديم التفاصيل الدقيقة للعميل 

 (     )        ج،أد ـ كل من 

ن أن يستخدمها مندوب املبيعات ليكون عرض السلعة عىل من الوسائل التي ميك -7

 ً:العميل واضحا

 (     )        ـ النامذج والعيناتأ

 (     )      ب ـ األفالم والكتالوجات 

 (     )      ج ـ السلعة نفسها 

 (     )      د ـ كل ما سبق

 بيع أجهزة بفرض أنك تعملني كمندوبة مبيعات إلحدى  الرشكات املتخصصة يف -8

 فأي من الوسائل التالية يعد األفضل .وماكينات البحث عن البرتول واستخراجه

 :لعرض ما تتعامل فيـــه رشكتك

 (     )         ـ النامذجأ

 (     )        ب ـ الكتالوجات

 (     )       ج ـ العينات

 (     )       ، بأكل من  د ـ

ستخدام أسلوب الحديث البيعي املنظم يف عرض أي مام يأيت ال يعد  من مزايا ا -9

 :األدوات واألجهزة املنزلية

 (     )      املرونة يف الحديث البيعي-أ

 (     )      التوسع يف رشج بعض النقاط-ب

 (     )     ضامن الرتتيب املنطقي للحملة اإلعالنية-ج

 (     )    إمكانية الوصف الداخيل والخارجي للسلعة-د
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فرض أنك تعملني كمندوبة مبيعات يف رشكة لبيع األجهزة واملعدات املكتبية، ب -10

وعلمت أن الرشكة قررت إتباع أسلوب الحديث البيعي املوحد بني جميع مندويب 

 : فألي األسباب التالية تعتقدين أن الرشكة لجأت لهذا األسلوب.املبيعات لديها

  (     ) تجات عىل العمالء     لتغطية كافة النقاط املطلوبة يف عرض املن-أ

  (     )  لتوفري وقت وجهد كل من العميل ومندوب املبيعات-ب

  (     )   . لضامن عدم فشل مندويب املبيعات الجدد-ج

 (     )          كل مام سبق-د

، فأي مام يأيت ات لرشكة تبيع املنظفات الصناعيةبفرض أنك تعملني كمندوبة مبيع -11

 : ثقة العميل يف منتجات الرشكة فيهاساليب غري املناسبة لكسبد من األبع

 (     )   تقديم الشهادات والتقارير التي حصلت عليها منتجات الرشكة       -أ

 (     )    تقديم املنتج للعميل ليختربه بنفسه أو عرضه أمامه-ب

 (     )   عرض عيوب املنتجات األخرى التي تنتجها الرشكات املنافسة -ج

 (     )                 االعتامد عىل السمعة الطيبة التي حصلت عليها منتجات الرشكة -د

 :يبدى العمالء االعرتاضات عىل السلع والخدمات ليطمئنوا إيل أنـها -12

 (     )       تستحق التضحية باملال-أ

 (     )       ستشبع حاجتهم واهتامماتهم-ب

 (     )       لوقت تستحق التضحية با-ج

 (     )       ، بأ كل من -د

 :ترتكز اعرتاضات العمالء يف أغلب األحيان عىل  -13

 (     )       سعر السلعة وجودتها ولونـها -أ

 (     )     أسلوب مندوب املبيعات ومظهره-ب
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 (     )      الضامن والصيانة املتوفرة للسلعة-ج

 (     )         ج ،أ كل من -د

ما سعر هذه السلعة؟ متى يتم التسليم؟ ما مدة : عندما يسأل العميل أسئلة مثل -14

الضامن؟ ماذا عن الصيانة؟ هل أستطيع أن أفحص السلعة؟ هل ميكن أن نجرب 

 :السلعة؟ فإن ذلك يوحي ملندوب املبيعات بأن العميل

 (     )      أصبح مهيأ للرشاء يف هذه اللحظة -أ

 (     )     يأ للرشاء يف هذه اللحظة غري مه-ب

 (     )    ريد رفض الرشاء ولكن بأسلوب مهذب ي-ج

 (     )   يستفيد من املعلومات ملقارنة سلعتك بالسلع األخرى-د

، بل تتعداها ال تنتهي عالقتك كمندوب مبيعات بالعميل عند إمتام صفقة البيع -15

 :إىل

 (     )        لف السلعة وحزمها -ا

 (     )       التأكد من تسلميه للسلعة-ب

 (     )     مساعدته يف تركيي السلعة وصيانتها -ج

 (     )        كل ما سبق -د

بفرض أن صديقتك تعمل يف محل لبيع املالبس الجاهزة الحــرميي  ويتعامــــل  -16

اك موديالت  وىف يوم ذهبت ملعرفة ما إذا كانت هن،املحل مع ماركات معرفة

جديدة مـــن املالبس التي تفضلينها فإذا بسيدة تدخل املحل وتطلب من صديقتك 

 أتعلمني حرضتك أن هذا :بالطو من نوع معــــني فأحرضته صديقتك  وقالت لها

 فلقد نفذت كل الكمية التي ،البالطو هو آخر قطعة من هذه النوعية الفاخرة

 فمن خالل دراستك لفن البيع وطرق .فقطأحرضناها من باريس خالل أسبوع واحد 

إمتام عملية البيع ترين أن صديقتك قد اتبعت مع هذه السيدة إلمتام عملية البيع 

 :طريقة
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 (     )        البيع باالفرتاض-أ

 (     )      ال توجد مقاعد للجلوس -ب

 (     )       السؤال عن الطلب -ج

 (     )      ليس واحدا مام سبق  -د

 :خطة العمل اليومية التي يعدها مندوب املبيعات هي تقرير -17

 (     )     كمي بعد مقدما قبل الزيارة البيعية-أ

 (     )        كيفي بعد مقدما قبل الزيارة البيعية-ب

 (     )       كمي يعد بعد الزيارة البيعية-ج

 (     )       كيفي يعد بعد الزيارة البيعية-د

 أهمية تقارير رجال البيع إيل أنها تزود إدارة املرشوع بالبيانات واملعلومات ترجع -18

 :عن

 (     )    نشاط رجال البيع وحالة السلعة بالسوق -أ

 (     )      نشاط املنافسة واحتياجات العمالء -ب

 (     )    أسباب تخلف أو تأخر العمالء عن تسدد ديونهم-ح

 (     )         كل ما سبق-د

 : كل مام يأيت من عنارص التقرير الجيد ماعدا -19

 (     )       الصدق واملوضوعية-أ

 (     )       الرتوي واملقارنات -ب

 (     )       اإلسهاب والعبارات العامة-ج

 (     )      استخدام العناوين الجانبية واملصطلحات-د

  :يري معينة منهايتم تقييم أداء رجال البيع وفقا ملعا -20

 (     )      عدد الزيارات وحجم االتفاقيات-أ

 (     )     متوسط دخله الشهري من وظيفته-ب
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 (     )      عدد عمالئه الحاليني واملرتقيني-ج

 (     )        كل من ا، ج-د

 :إلشباع حب املقارنة لدي العميل عيل البائع أن يقوم له من السلعة املطلوبة -21

 (     )         قطعتني فقط-أ

 (     )      أربع قطع عيل األكرث -ب

 (     )        سبع قطع األكرث-ج

 (     )       ليست واحدة مام سبق -د

بفرض أنك تعملني كبائعة لدى إحدى  محالت بيع املالبس الجاهزة الحرميي واتت  -22

 ، املاركة غـري موجودة لديكًإليك سيدة تطلب فستانا من ماركة معينة، وكانت هذه

وبفرض أنك تعلمني أن املاركة التي طلبتها بها بعض العيوب التي ال يعرفها غري 

 : فأي مام يأيت بعد أفضل ترصف يف هذه الحالة،املتخصص

 (     ) تخربيها بأن املاركة التي طلبتها غري موجودة ولديك ماركة أخرى جيدة -أ

  (     )  طلبتها بها بعض العيوب تخربيها بأن املاركة التي -ب

  (     )   تقدمي لها املاركة األخرى عىل أنها املاركة املطلوبة -ج

  (     )       ج  ،أ كل من -د

 فقدمها لها ،ذهبت إحدى السيدات لرشاء عـبابة من  أحد املحالت املتخصصة -23

 إنها غالية :لت معرتضة فقاً،بكم هذه؟ فرد قائال  بخمسني دينارا:  فقالت له،البائع

 فمن خالل دراستك لفن البيع أي من الردود التالية بعد أفضل ما يرد به البائع ً.جدا

 :عىل مثل هذا االعرتاض

 (     )    نعم إنها غالية ألننا ال نبيع األنواع الرخيصة-أ

 (     )  نعم إنها غالية ألنها مصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص-ب

 (     )  ت غالية ولكن واضح أنك تهوين الرخيص  إنها ليس-ج

 (     )     ميكنك السؤال عن مثلها يف محالت أخري-د
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، وحرضت  حل لبيع املالبس الجاهزة الحرمييبفرض انك تعملني كبائعة يف م -24

، فأي مام 18ف السادة ولونه رصاص ومقاســه سيدة تطلب فستانا من الصو إليــك

 :رصف ليك تعرفني السعر الزي يتناسب  معهايأيت يعترب أفضل ت

 (     )   هل تريدين فستانا غاليا أم رخيصا ؟: أسألها مبارشة-أ

 (     )    أسألها مبارش عن الثمن الذي تريد أن تدفعه يف الفستان-ب

 (     )  أعرض عليها أنواعا مختلفة ولكن بأسعار مختلفة                   -ج

 (     )     انت تريد فستان رخيصا مثل ترتد يه أسألها إذا ك- د

ذهب أحد العمالء إيل محل لبيع األجهزة الكهربائية وطلب من البائع جهاز راديو  -25

 :، فقدمها إليه فاعرتض العميل قائالًة املوجودة لديه قدمية إىل حد مااملارك فكانت

 :ة للـرد عىل هذا االعرتاض فأي من الردود التالية تعد أكرث مناسب.إنها ماركة قدمية

 (     )      ال إنها أحدث ماركة باألسواق -أ

 (     ) ً برصاحة  واضح أنك ال تعلم شيئا عن ماركات األجهزة الكهربائية -ب

 (     )      نعم إنها قدمية ولكنها أصيلة -ج

 (     )   حقا إنها قدمية ولكن بها تخفيض يعادل نصف مثنها-د

ثم سألت البائع عن الضامن ) رادو (ى صديقاتك لرشاء ساعة ماركة ذهبت إحد -26

إنني سمـعت أن متجركم : فقالت  معرتضة. إننا نضمنها ملدة عرش سنوات:فقال لها

  : فأي مام يأيت بعد أفضل رد عىل هذا االعرتاض.ال يفي بوعوده

 (     )      إنها إشاعة تروجها املحالت املنافسة -أ

  (     ) ما مييز متجرنا هو الوفاء بوعوده وهذا سبب شهرتنا ال إن أهم -ب

 (      )       أنت كاذبة ولن أبيع لك-ج

  500  إن متجرنا ال يفي بوعوده التي تقل فيها مثن البيعة عنً حقا-د

 (      )        دينار
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ن إ :س وبعد أن عرضها البائع قــــالتذهبت إحدى السيدات لرشاء غسالة مالب -27

إننا يا سيديت يسعدنا التعرف عىل :  فقال البائع.سالة متزق املالبسهذه الغ

ً ولنجعل عمالئنا راضني  دامئا عن ،مالحظات عمالئنا حتى نتصل باملصنع لتالفيها

 فهل تسمحني بأن توضحي يل كيف متزق املالبس والغسالة ليس بها تروس ،متجرنا

: خل فيها، وهنا ارتبكت السيدة وقالتميكن أن تتعلق بها املالبس أو فتحات تد

الحقيقة إنني سمعت من إحدى صديقايت، ولكن رمبا كانت تتحدث عن ماركة 

فإن البائع .  فمن خالل دراستك لطرق الرد عىل االعرتاضات.أخرى فالتبس عىل األمر

 :قد استخدم للرد عىل اعرتض هده السيدة طريقة

 (     )        اإلنكار املبارش-أ

 (     )    حويل االعرتاض إىل ميزة ت-ب

 (     )      اإلنكار غري املبارش -ج

 (     )       الرشح العكيس-د

هل تشعر حرضتك بأن هذا العرض يعد  ":عندما يقول البائع للعميل عبارات مثل -28

صفقة رشاء طيبة لك ؟ أو إنني عىل يقني تام بأنك ستكون راض وسأويص بوجوب 

فأي من الطرق التالية ترى أن البائع قد اتبعها " إذا كان هذا يناسبكم ًالتسليم فورا 

 :ال متام عملية البيع

 (     )     افرتاض أن العميل سيشرتى-أ

 (     )      السؤال عن الطلب -ب

 (     )       التهيئة لإلجابة بنعم-ج

 (     )      ال توجد مقاعد للجلوس-د

إنني فهمت ضمنيا بأنك متيل إيل " ميل عبارات مثل عندما يقول البائع للع -29

 أتفضل االستالم " هـــذه السلعة، فهل تفضل الدفع الفوري أم عىل أقساط ؟
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 :اآلن أم بعد أسبوع؟ فأي من الطرق التالية ترى أن البائع اتبعها ال متام عملية البيع

 (     )    )مل ال ؟ (  عقد الصفقة بسؤال -أ

 (     )     باملفاجأة عقر الصفقة-ب

 (     )     الرتكيز عيل النقطة األقل أهمية -ج

 (     )     ال توجد مقاعد للجلوس-د

أي مام يأيت ال يعد من األساليب التي تتبعها املؤسسات التجارية لكامل عرض  -30

  :املنتجات عىل العمالء

 (     )      الحديث البيعي املوحد -أ

 (     )     ملنظم الحديث البيعي ا-ب

 (     )       لوحة املراجعة-ح

      )(      الرشح العكيس -د

 اختبار الصواب والخطأ -ب 

متضمنة ) عبارة(يف هذا النوع من االختبارات نصوص تعرض عىل املتعلم جملة 

ًلحقائق تاريخية أو رقمية أو فكرية ويطلب منه أن يذكر فيام إذا كانت العبارة صوابا أو 

 .أخط

 خطأ صواب :أمثلة

 . الذكاء سلوك ميكن تعلمه والتدريب عليه-

 . كل اختبار صادق ثابت وليس العكس-
(        ) (       ) 

 

 مميزات اختبار الصواب والخطأ

 . سؤاالً يف صفحة واحدة30ال يستهلك مساحة كبرية إذ ميكن طبع حوايل  -1

 .ميكن أن يغطي عينة كبرية من وحدات املقرر -2
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 .أكرث سهولة يف الوضع والصياغة من االختبار متعدد االختيارات -3

 .ًال يستغرق جهدا يف التصحيح -4

ًيعترب اختبارا مناسبا لقياس تعلم الحقائق وتذكرها -5 ً. 

 عيوب اختبار الصواب والخطأ

 .ًكثريا ما يحتوي عىل عبارات غامضة يتخبط املتعلمني يف تفسريها -1

ي االختبار عىل أفكار تعكس وجهات نظر كثرية مام يؤدي باملتعلمني ًكثريا ما يحتو -2

 .إىل االرتباك والتخبط

وكلام كرثت احتامالت التخمني كلام ارتفعت درجة % 50يسمح بالتخمني باحتامل  -3

 .ذاتية االختبارات وقلت درجة ثباته

 .القاتال يناسب قياس بعض القدرات الهامة كالتحليل والتمييز وإدراك الع -4

يشجع املتعلمني عىل الحفظ واالستظهار والرتكيز عىل الحقائق التفصيلية دون  -5

 .إمكان استنتاج مفاهيم وعموميات رئيسية من هذه الحقائق

 طوير كتابة اختبار الصواب والخطأمقرتحات وتوصيات لت

 .يجب أن يتعرض كل سؤال لحقيقة أو فكرة واحدة -1

 .ة وحددهأكتب السؤال بطريقة واضح -2

 .إذا كان السؤال يحتوي عىل جزأين فأجعل الجزء الهام منه آخر الجملة -3

 .حاول أن تكون األسئلة موزعة بالتساوي بني الصواب والخطأ -4

تحاىش استخدام الكلامت واملصطلحات التي مل تستعمل بدرجة كبرية يف أثناء  -5

 .التدريس

 .تخلص من الجمل املركبة والنفي املزدوج -6

 .حاول تطوير االختبار بزيادة عدد االختيارات -7
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 .أن أول ما يجب مراعاته يف وضع األهداف العامة للرتبية هو حاجات املجتمع: مثال

 ً. أوافق جدا-أ

 . أوافق-ب

  ال أوافق-ج

 . مرتدد-د

 . ال أوافق عىل اإلطالق-هـ

ًان ما إذا كان صوابا حاول تطوير السؤال بأن تطلب من املتعلمني قراءة السؤال وبي -8

 .ًأو خطأ وإذا كان صوابا فيكتبوا السبب وإذا كان خطأ فليكتبوا اإلجابة الصحيحة

 .مجموع طول أي ضلعني يف املثلث أكرث من طول الضلع الثالث: مثال

ثم بيان ما إذا  ًحاول تطوير السؤال بأن تسأل عام إذا كانت العبارة صوابا أو خطأ؟ -9

 .طأًالعكس صوابا أو خ

 )خطأ(كل اختبار ثابت صادق : مثال

 )صواب(كل اختبار صادق ثابت      

 اختبار التكملة -ج 

يطلب من املتعلم يف هذا النوع من االختبارات إكامل بعض العبارات الناقصة أو 

 .إضافة بعض األرقام للتكملة

 ........تعرف موقعة الدبابات الشهرية يف حرب رمضان باسم معركة) 1

 .............................بناء الجامع األزهر يف عهد الدولة تم ) 2

3 (2.3 + 0.4 + 1= ............................................. 

 ....................هيدروكسيد صوديوم+ حامض هيدروكلوريك ) 4
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 مميزات اختبار التكملة

 .إىل التذكريقيس قدرات متنوعة كالتعرف والتطبيق باإلضافة  -1

 .يسمح للمتعلم باالبتكار والتعبري عن رأيه -2

 .سهل الوضع والصياغة -3

ًميكن أن يغطي قدرا كبريا من وحدات املقرر -4 ً. 

 .مناسب لقياس قدرة املتعلم عىل االستنتاج وربط املفاهيم -5

 عيوب اختبار التكملة

 .اتًيسمح بدرجة من الذاتية يف التصحيح نظرا لتعدد اإلجاب -1

 .يشجع املتعلمني عىل الحفظ والرتكيز عىل الحقائق التفصيلية -2

 .ًيسمح بالغش والتخمني نظرا ألن املتعلم يرتك له حرية كتابة اإلجابة أو جزء منها -3

 :توصيات ومقرتحات لتطوير كتابة اختبار التكملة

 .أقرص التكملة عىل جزء واحد من الجملة -1

 .ًل الجزء الناقص مثريا لتفكري املتعلماكتب العبارة بطريقة تجع -2

 .أكرث من األسئلة التي تقيس مستويات عليا من التفكري كالتطبيق والتحليل واالبتكار -3

 .حاول أن تكون األجزاء املطلوب تكملتها متساوية يف الطول يف جميع األسئلة -4

ًكن محددا ومبارشا وتحاىش الغموض واألفكار الجدلية -5 ً. 

 باملصطلحات التي درسها الطالب فإذا كانت دراستهم مثالً تستخدم املقاييس التزم -6

 .املرتية فال تستخدم يف السؤال مقاييس القدم والياردة والبوصة

ًراجع دامئا نص االختبار بعد طبعه وقبل توزيعه لتتأكد من دقة الرسوم وصحة  -7

 .األرقام
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 اختبار املزاوجة -د 

من أهم االختبارات املوضوعية وذلك الرتفاع درجة املوضوعية يعترب اختبار املزاوجة 

 .فيه بسبب انخفاض عامل التخمني مبا ال يزيد من معامل الثبات لهذا االختبار

ويتكون اختبار املزاوجة من عمودين قامئني أحدهام ميثل املثري واآلخر ميثل 

تعلم أن يزاوج أو يوفق بني االستجابات وتزيد عدد االستجابات عىل عدد املثريات وعىل امل

ًالعمودين وميكن اعتباره نوعا متطورا من اختبار متعدد االختبارات ً. 

 .زاوج بني أفكار العمودين بوضع الحرف املناسب عىل ميني الرقم الذي يناسبه: مثال

 طريقة تعليمية) أ(   .  تعلم الحديث باللغة-1

 .تعديل السلوك) ب(    . تذوق الشعر-2

 .مهارة حركية) جـ(    .رضة املحا-3

 .تأثريه يف املتعلم) د(   . التلفزيون التعليمي-4

 .وسيلة تعليمية) هـ(    الكتابة عىل السبورة-5

 .سلوك معريف) و(    . التدريس-6

 .اسرتاتيجية تعليمية) ز(    . التعلم-7

 .فن تعليمي) ح(    . رسم الدائرة-8

 .نشاط املتعلم) ط(      

 بار املزاوجةمميزات اخت

 .سهل اإلعداد -1

 .سهل التصحيح -2

 .ًيكاد يكون خاليا من عنرص التخمني وذلك لتعدد االستجابات -3

 .مناسب ألعامر ومستويات املتعلمني املختلفة -4
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ًميكن االستعانة بالرسوم أيضا كاألشكال الهندسية يف الرياضيات والصور يف اللغات  -5

 .دات والرتاكيباألجنبية للتدريب عىل املفر

مناسبة لقياس قدرات التذكر للحقائق والتفاصيل والتصنيفات والقواعد اإلجرائية  -6

وإدراك العالقات بني املفاهيم وبهذا فإنه يفيد يف قياس مدى تثبت املتعلمني مام 

 .تعلموه

 عيوب اختبار املزاوجة

ًيؤكد تأكيدا زائدا عىل الحقائق وعىل تذكرها -1 ً. 

 .ًيانا مساحات كبرية من الورقيتطلب أح -2

ًشأنه شأن االختبارات املوضوعية ال يعترب مناسبا لقياس بعض القدرات العقلية مثل  -3

 .الربهنة والقياس

  وتوصيات لتطوير اختبار املزواجةمقرتحات

 يجب أن يكون عدد االستجابات أكرث من عدد األسئلة حتى يقل عنرص التخمني فإذا -1

 14-7 أسئلة يجب أن يحتوى عمود االستجابة عىل 10-5سئلة من كان يف عمود األ

 .استجابة

ً اتبع نوعا من املنطقية يف ترتيب االستجابات مثل التسلسل التاريخي أو الهجاء -2

 .األبجدي لألسامء

 وجه املتعلمني يف تعليامت االختبار إىل قراءة عمود األسئلة أوالً دون النظر إىل عمود -3

يقرأ املتعلم السؤال ويفكر فيه للحظات ويحاول أن يسرتجع االستجابات ف

معلوماته عنه أو حل املشكلة ثم يأخذ يف التعامل مع كل سؤال عىل حده بعرضه 

 .عىل قامئة االستجابات

 حاول أن تقرص األسئلة عىل فرع واحد من فروع املادة ألن مزج املادة يف سؤال -4

 .حة وبالتايل يسمح بالتخمنيواحد يؤدي إىل قلة االستجابات املتا

 . تأكد من أن كل سؤال له إجابة واحدة صحيحة-5
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 :ويراعى يف االختبارات املوضوعية بشكل عام ما يأيت

 .أن توضع عىل أساس أهداف واضحة محددة* 

 .أن تغطي أكرب جزء من مفهوم املقرر وأساسياته* 

 .أن تكون مميزة بني مستويات املتعلمني* 

 .ضحة يف عباراتها وتعليامتهاأن تكون وا* 

 .أن تجرب قبل استخدامها لدراسة مشكالت التطبيق والعمل عىل حلها* 
 

وعىل الرغم من مزايا االختبارات املوضوعية وبخاصة فيام يتصل بالصدق والثبات 

ًفإنها تتطلب جهدا كبريا يف بنائها، وال تعطي يف النهاية تصورا عن . واملوضوعية واالقتصاد ً ً

ة املتعلم عىل الربط وإدراك العالقات وإجراء املوازنات، والنظرة الكلية إىل املوضوع، قدر

وحسن تنظيمه وتنسيقه والتعبري عنه، وهي بكل ذلك تشجع عىل أسلوب معني من 

 .االستذكار يدعو إىل االهتامم بالجزئيات والتفاصيل وال يعطي العناية الكبرية للكليات

ً قلام تستخدم حاليا مبفردها لتقويم منو املتعلمني يف لذلك فإن هذه االختبارات ُ

مجاالت التحصيل واكتساب الخربة، وإمنا يستخدم بجانبها وباإلضافة إليها أساليب أخرى من 

التقويم الذي يعتمد عىل اختبارات املقال القصرية املتنوعة، واالختبارات العلمية واألدائية 

 .ُوالشفوية املحسنة

 تعيوب االمتحانا

 -ومن مرحلة إىل مرحلة . َّلقد فرض السلم التعليمي ونظام الرتقي من صف إىل صف

رضورة البحث عن وسيلة تساعد عىل إصدار أحكام يتم مبقتضاها ترقية املتعلم من صف إىل 

 .صف أو اختتامه ملرحلة تعليمية

. دفوقد استخدمت املدارس االمتحانات بصورتها التقليدية كوسيلة لتحقيق هذا اله

وترتب عىل ذلك آثار بعيدة املدى يف العملية . ولكن االمتحانات قد أيسء فهمها واستخدامها

 :ونوجز هذه اآلثار فيام ييل. التعليمية
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 ياس نتائج عملية التعليم ومثارهااملبالغة يف أهمية االمتحانات لق -1

تدعو املتعلمني فهي : ُلقد أصبحت االمتحانات هي الحاكم املستبد الذي يوجه التعليم

واملدرسني إىل االهتامم بجميع ما تتطلبه وإهامل جميع ما ال يدخل يف نطاقها، وال تقوى عىل 

ًقياسه، وبذلك صارت االمتحانات هدفا يف ذاتها بدالً من أن تكون وسيلة لتحقيق أهداف 

 .الرتبية الجامعة الشاملة

انب املعريف يف أدىن مستوياته وملا كانت االمتحانات بصورتها املألوفة تركز عىل الج

وهو مستوى الحفظ والتسميع وتهمل الجوانب التي تتصل بالفهم والتطبيق والتحليل 

وما تتضمنه من ميول . ُكام تهمل الجوانب األدائية والعلمية والسلوكية. والرتكيب والحكم

َّذلك إن املتعلمني . فقد أساءت االمتحانات إىل الرتبية إساءة بالغة.  وقيم وتفكري. واتجاهات

واملدرسني قد انرصفوا يف ظل هذه االمتحانات عن االهتامم بكل ما ال تقيسه وركز اهتاممهم 

 .عىل ما تدور االمتحانات حوله

وبذلك تحول التدريس إىل عملية تحفيظ وتسميع، وتركز نشاط الطالب داخل 

ًلرتبية كثريا من قيمتها، املدرسة وخارجها إىل االستذكار واالستظهار،  وبكل ذلك فقدت ا

وأخفقت جهود العاملني يف ميدانها يف تحقيق أهدافها التي تتصل بالرتبية والتنمية الشاملة 

ًلإلنسان جسميا وعقليا ونفسيا واجتامعيا وروحيا ً ً ً ً. 

 متحانات كثري من الظواهر الضارةترتب عىل سوء فهم اال -2

وطريقة وضعها وتصحيحها قد شجعت يف ن االمتحانات املألوفة بأسلوبها الختامي، إ

 :الحقل التعليمي كثريا من الظواهر غري املحمودة ويف مقدمتها

فاملدرس يركز جهوده عىل رشح الدروس، ومساعدة  :تحول التدريس إىل التلقني -أ 

 .ُاملتعلمني عىل حفظها وتذكرها، وجميع ما يعني عىل النجاح يف االمتحان

ًوهي كتب أعدت خاصا ملساعدة املتعلمني  :ملوجزاتشيوع كتب امللخصات وا -ب 

 عىل اجتياز االمتحان، وتركز هذه الكتب عىل املواد التي تهتم االمتحانات بها 
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وهي رسد الحقائق  وإهامل التطبيقات والصلة بالحياة، وطرق الوصول إىل الحقائق  

 .كالتواملفاهيم بالكشف والتفكري، واستخدام أساليب التساؤل وحل املش 

إن الهدف األسايس من الدروس الخصوصية هو  :شيوع ظاهرة الدروس الخصوصية -ج 

مساعدة املتعلمني عىل النجاح يف االمتحانات؛ فهذا النجاح هو مفتاح باب املستقبل 

والوسيلة نحو تحسني األوضاع الثقافية واالجتامعية واالقتصادية بالنسبة لغالبية 

وصية عىل إتقان مهارات النجاح يف االمتحان دون بقية وتركز الدروس الخص. األفراد

ًوقد ال يكون ذلك عيبا يف ذاته وإمنا يتعرض التعليم لكارثة كربى . األهداف الرتبوية

ًعندما تتحول الدروس الخصوصية إىل وباء يعم املدارس، ويدعوا املعلمني أحيانا إىل 

ًلقصور، وال يجدوا مفرا من ذلك إساءة أداء واجباتهم حتى يشعر املتعلمني بالعجز وا

ًإال بااللتجاء إىل الدروس الخصوصية التي ترهق املتعلمني جسميا وعقليا ونفسيا،  ً ً ُ

ًوترهق إباءهم ماليا، وتيسء إىل الرتبية بأرسها ُ. 

تتفىش ظاهرة الغش يف االمتحانات بني املتعلمني  :شيوع ظاهرة الغش يف االمتحانات -د 

بل لقد أصبح الغش عمالً يتفنن املتعلمني يف اإلعداد . ستوياتيف جميع املراحل وامل

ًفاملتعلمني يعلمون مقدما مواطن االهتامم باملعلومات يف . له، واملهارة يف أدائه

ثم إنهم يستخدمون كل وسيلة لالستفادة . االمتحانات، فيستعدون لها باملخلصات

 من آثار اجتامعية ونفسية مام أعدوه ولسنا يف حاجة إىل بيان ما لهذه الظاهرة

 .ولكننا نحب أن نؤكد يف الوقت ذاته أنها ظاهرة مدمرة للتعليم. وخلقية سيئة

ًوكثريا ما تلجأ املدارس إىل عالج ظاهرة الغش يف االمتحانات بتشديد الرقابة وفرض 

 .العقوبات الرادعة واتخاذ الضامنات االحتياطية وتصحيح االمتحانات بالرسية الالزمة
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مع ذلك فقد فشلت جميع الجهود السابقة يف القضاء عىل هذه الظاهرة ذلك أنها و

 .ُتركز عىل األعراض دون أن تعنى باألسباب الحقيقية

فهي مجرد تسميع . والشك أن االمتحانات بصورتها املعتادة تشجع عىل هذه الظاهرة

الك أنواع عديدة من وهن. للمعلومات، وقياس ملا حصله املتعلمني كام هو موجود يف الكتب

االمتحانات تخترب الفهم والتفكري، واالبتكار والقدرة عىل النقد البناء، وغري ذلك من األمور 

ويف ظل هذه االمتحانات املحسنة . ًالهامة يف الرتبية والتي تتضمن جميعا معرفة الحقائق

درته عىل ُيسمح للطالب باستخدام ما يشاء من الكتب واملراجع، فإذا أثبت الطالب ق

 . االستفادة منها يف الوقت املحدد وبالقدر املناسب، فقد أثبت جدارته

وإذا كانت أساليب التقويم املستخدمة تتم يف مواقف طبيعية، وتستهدف قياس النمو 

وباإلضافة إىل ذلك فإن .  فإنها ال تدع مجاالً لظاهرة الغش-يف املجاالت العلمية والتطبيقية 

ُلتدريس، وهو األسلوب الذي يعد مسئوالً عن سوء العناية بالرتبية أسلوب التلقني يف ا

ُالخلقية، وضعف أساليبها يف كثري من األحيان، ذلك أن األخالق والقيم ال تكتسب بالوعظ 

وإمنا باملامرسة والتوجيه، وتنمية الفكر الصائب الذي يزيد من قدرة صاحبه عىل . والتلقني

بني الطيب والخبيث، وتكوين اإلرادة التي متكن صاحبها من و. التمييز بني الخطأ والصواب

حسن السيطرة عىل نفسه وتوجيه انفعاالته وفق املبادئ والقيم التي ينبغي أن تعمل الرتبية 

 .عىل دعمها

 آلثار النفسية الضارة لالمتحاناتا -3

هاية العام ومجيئها يف ن. إن االمتحانات بأوضاعها الحالية من حيث املبالغة يف أهميتها

أو املرحلة، وتأثر النجاح فيها بالحظ بسبب عيوب أساليب بنائها وتصحيحها، تثري خوف 

وإمنا يصبح كارثة عندما . وليس الخوف بالقدر املعقول كارثة. املتعلمني، بل خوف أهليهم

 . وضغط نفيس يصل ببعض املتعلمني يف النهاية إىل االنهيار العصبي. يتحول إىل رهبة وقلق
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ًولو أن التقويم عايش العملية التعليمية وصار جزءا مكمالً لها واستخدام األساليب 

ملا أدى إىل إهامل املتعلمني دروسهم طيلة العام، حتى إذا أقبل موسم االمتحانات . املناسبة

 .أرهقوا أجسامهم وعقولهم ونفوسهم، وتعرضوا ملحنتها وآثارها السيئة

 انات يف التوجيه الدرايس واملهنيمتحعدم االعتامد عىل نتائج اال -4

ًكثريا ما تعتمد املدارس، والكليات، واملعاهد والجامعات يف اختيار طالبها عىل مجموع 

ًالدرجات التي يحصلها املتعلمني يف االمتحانات والواقع أن هذا املجموع رمبا تكون له داللة 

 .عىل املستوى العام للطالب

أو موهبة، أو قدرة خاصة أو عامة فهو بذلك ال يصلح ولكنه ال يكشف عن استعداد، 

 .وحده للتوجيه الدرايس واملهني

ولقد تقدمت أساليب التوجيه الدرايس واملهني، وأصبحت تعتمد عىل اختبارات علمية 

 .مقننة لها قيمة تنبؤية عالية يف مجال هذا التوجيه

ن األفراد متقدمني لعمل كام أنه من الخطأ العلمي واإلحصايئ املوازنة بني مجموع م

من األعامل عىل أساس مجموع الدرجات التي حصلوا عليها يف امتحانات مختلفة وسنوات 

 .إذ أن هذه الدرجات تفقد قيمتها ومعناها وال تصلح ملثل هذه املوازنات. مختلفة

 المتحانات املعتادة غري اقتصاديةا -5

ننظر إىل ما تتطلبه االمتحانات فهي مكلفة يف الوقت والجهد والنفقات، ويكفي أن 

العامة من جهود طائلة يف سبيل االستعداد لها، وإجرائها، وتصحيحها، وآثارها عىل سري 

ُة وبخاصة إذا قيست باالمتحانات الحديثة التي تستخدم ظالدراسة ليك تتبني لنا نفقاتها الباه

 .يف ظل نظام املقررات وغريها من النظم املعارصة
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 متحانات وظيفة تشخيصية أو عالجيةاالليس لهذه  -6

إن االمتحانات بصورتها املألوفة تنتهي بإعطاء درجات أو تقديرات إلجابة الطالب، 

وليس لهذه الدرجات معنى من الوجهة الرتبوية، فهي قلام تكشف عن ناحية قوة أو ضعف، 

. ، أو أعامل املتعلمنيًوقلام تشخص عيبا يف املقرر أو الكتاب أو الطريقة، أو الحياة املدرسية

ُذلك أنها كثريا ما تجرى يف نهاية العام أو نهاية الفرتة، وقلام يهتم أحد بتحليل نتائجها،  ً

 .وتحديد األسباب املتصلة بظواهرها، واالستفادة من كل ذلك يف التخطيط لتعليم أفضل

مها أنها ويتضح من دراستنا لهذه العيوب املتصلة بسوء فهم االمتحانات وسوء استخدا

ًأصبحت متثل بأوضاعها الحالية خطرا كبريا عىل العملية التعليمية وقد أخذ رجال الرتبية . ً

ويف مقدمة . غنى للعملية التعليمية عنه يفكرون يف تحسني أساليب التقويم الذي ال

  محاوالت إصالحها بحيث -املقرتحات إلصالح عيوب االمتحانات التقليدية 

ًميقراطية موضوعية، وباإلضافة إىل ذلك فإن هنالك اتجاها إىل عدم تكون شاملة متنوعة د

ُتركيز االهتامم عليها وحدها، واالعتامد عىل أساليب أخرى يف التقويم تساند هذه االمتحانات 

 .حتى بعد تحسينها، وتكمل نقصها ومن هذه املقرتحات األخذ مبا يسمى نظام أعامل السنة

 التقويم والتدريس العالجي

 هيدمت

قد تكشف نتائج  تقويم تعلم الطالب أن هناك بعض منخفيض التحصيل، وهذا 

يتطلب منك كمعلم أن تقوم بالتدريس العالجي لهذه الفئة، لذا سنتناول هذا املوضوع بيشء 

 .من اإليضاح ألهميته لك

ًإن معظم الطالب غالبا ما يبدؤون دراستهم املنظمة يف أعامر متقاربة يف معظم 

 مل، وحني يبدأ املعلم يف أداء مهمته مع املتعلمني يف املراحل التعليمية املختلفة دول العا
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 قدراتهم عىل ، سري عملية التعليم:ًيالحظ تدريجيا وجود فروق فردية بينهم من حيث

ً وتصبح هذه الفروق أكرث وضوحا ،الخ… والنشاط ، واالنتباه، والتحدث، والفهم،االستيعاب

 ونالحظ يف مقابل ذلك تفاوت املعلمني يف مواقفهم إزاء هذه ،ية األويلبعد السنوات الدراس

 .الفروق

وبالرغم من تقدم الدراسات الرتبوية والنفسية فإن ظاهرة الفروق الفردية ما زالت 

 وهذه الفروق تظهر بوضوح من خالل مستويات ،ظاهرة للعيان يف جميع املراحل التعليمية

 ومنهم ما هو عادي يف ً،ن املتعلمني ما هو متفوق دراسيا حيث نجد م،التحصيل املختلفة

 . ومنهم ما هو ضعيف يف ذلك،تحصيله الدرايس

ًوإذا قبلنا مبدئيا أن مستوى التحصيل الدرايس يعد من املعايري الهامة للحكم عىل 

 فإن الظاهرة التي تستحق الدراسة ، ونجاح الخطط الرتبوية،مدى تحقيق األهداف التعليمية

 وهى ظاهرة ،هتامم هي التي تعوق تحقيق األهداف وتؤدي إيل فشل الخطط الرتبويةواال

ً والذي قد يكون ناجام عن أسباب منائية أو ،ضعف التحصيل الدرايس لدى بعض الطالب

 .أكادميية

ًويالحظ املتمعن يف مجال التعليم عموما تكرار شكوى كل من املعلمني والطالب 

 وخاصة ،ل من ضعف التحصيل الدرايس لدى بعض الطالبوأولياء األمور وسوق العم

 والذين يشعرون باإلحباط نتيجة فشلهم ، والدافعية للتعلم،متوسطي ومنخفيض التحصيل

ً هذا الشعور يقود غالبا إىل كراهية البيئة .املتكرر يف التحصيل ويف تحقيق درجات مرتفعة

 وتدفعهم ،فة العاملني يف مجال التعليم تلك املشكلة التي تؤرق كا،املدرسية بكامل عنارصها

إىل البحث عن السبل التي ميكن من خاللها تحسني وارتفاع مستوى التحصيل لدى هؤالء 

 . الطالب

وتعد عملية تشخيص نقاط الضعف يف تحصيل الطالب من األمور األساسية يف اقرتاح 

 التشخيصية والتدريس  ويتم ذلك من خالل ما يعرف باالختبارات،وسائل لعالج هذه النقاط

 .العالجي
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 : إىل معاونتك عزيزي املعلم  يفهذا املوضوع الذي يهدفومن هنا تأيت  أهمية 

إعداد االختبارات التشخيصية التي تحدد جوانب ضعف تحصيل طالبك يف مواد أو  -

 .موضوعات معينة

إعداد الخطط العالجية واستخدامها يف تدريس جوانب الضعف التي أظهرتها  -

 .االختبارات التشخيصية
 

 :ولتحقيق الهدفني السابقني ستتناول  هذه الورقة النقاط التالية

 :  االختبارات التشخيصية من حيث-1

 ـ مفهومها وأهميتها

 )مع التطبيق عىل بعض مقررات العلوم التجارية ( ـ كيفية بنائها 

 ـ تحليل نتائجها واستخدامها يف وضع الخطة العالجية

 : العالجي من حيثـ التدريس2

 ـ مفهومه وأهميته ووسائله واعتبارات نجاحه

 ـ الخطة العالجية وكيفية وضعها وتنفيذها 
 

 :وفيام ييل نتناول هذه النقاط بيشء من اإليضاح

  االختبارات التشخيصية:أوالً

 مفهومها وأهميتها -1

 إذ أنها ،ةًتؤدي االختبارات التشخيصية دورا بالغ األهمية يف العملية التعليمي

 فكام أن العالج ،تحدد مواطن الداء مام ميكن املعلم من القيام بالتدريس العالجي

 فكذلك األمر يف حالة التقصري ،الطبي الناجح يستند إيل تشخيص موضوعي دقيق للمرض

أو الرسوب أو انخفاض التحصيل الدرايس يف مقرر أو مقررات أو موضوعات دراسية 

  وبعبارة أخرى ال تقدم أو ،حسن إال إذا شخصنا القصور ثم عالجناه فال تقدم وال ت،معينة
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 ثم ،نجاح إال إذا عرفنا عن طريق االختبارات التشخيصية ما يعرف املتعلم وما ال يعرف

 .انطلقنا يف تعليمنا مام يعرف إىل ما ال يعرف

لة واملعلم يف تحديده ما ال يعرف املتعلم واختياره أفضل السبل والوسائل الكفي

 مثله يف ذلك كمثل القائد العسكري الناجح الذي ال يبدأ حربه مع عدوه ،بالقضاء عيل هذا

 قوته العسكرية ، استطالع أرضه وشواطئه:إال بعد أن يعرف العديد من األمور عنه مثل

ضباطه وجنوده الحالة النفسية ل كام  يدرس ، ومواقع موانئه ومطاراته،وحجمها وأماكنها

 ثم يستثمر املعلومات التي تجمعت لديه يف وضع خطة شاملة تقوم عىل ،اليةوعقيدتهم القت

 .نقاط القوة والضعف لدى عدوه حتى يستطيع بلوغ أهدافه

واالختبارات التشخيصية ال تكشف عن أسباب الضعف لكنها تحدد نقاط الضعف 

أو املفعول املطلق  ، أن الطالب يخطئ يف التفرقة بني اسم إن واسم كان: فهي تبني مثالً،ذاتها

  بل عىل ،  أما تحديد أسباب الخطأ فليس من وظائف االختبار التشخييص،واملفعول ألجله

املعلم أن يبحث عنها ويكتشفها مبعاونة من يرى أنه ميكن أن يفيده يف ذلك كاألخصايئ 

 .الخ…االجتامعي أو وىل األمر 

 وبصور متكافئة عىل ،بعدهوتستعمل االختبارات التشخيصية قبل التدريس العالجي و

 :النحو التايل

 /إتقان/ تدريس عالجي/ )تشخييص (  اختبار ب /تدريس عالجي/ )تشخييص(اختبار أ 

 .االنتقال إىل موضوعات جديدة

 إذ أننا ال نرغب يف ترفيع ،ويالحظ أننا يف االختبارات التشخيصية ال نستعمل العالمات

 إذ أن هدفنا من اختباره هو تحديد ، مقارنته بزمالئه أو إعطائه شهادة أو،الطالب أو ترسيبه

 .نقاط الضعف لديه للعمل عىل عالجها

ولتوضيح كيفية استخدام االختبارات التشخيصية نفرتض أن مدرسة الرفاع 

 فأعطتهم ،الرشقي الثانوية للبنني أرادت أن تطمنئ عىل مستوى طلبة الصف األول بها

  وبعد تصحيح هذه ، النهائية يف جميع املقرراتمجموعة من االختبارات التحصيلية
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 ،"اللغة العربية والرياضيات " االختبارات وجدت أن مستوياتهم جيدة ما عدا مقرري 

وإذا بها تكتشف أنهم "  اللغة العربية والرياضيات " فأعطتهم مجموعة من االختبارات يف 

يف املعاجم اللغوية يف الكشف عن  توظ،)إن وأخواتها و،كان وأخواتها(  النواسـخ :ضعفاء يف

 اشتقاق الدوال الدائرية يف الرياضيات ، واملعادالت الزمنية املرتبطة،املفردات يف اللغة العربية

 إن هذه ،فأعطتهم اختبارات يف هذه املوضوعات لتحدد بدقة نقاط الضعف لديهم

 وتعد االختبارات .يدية أما السابقة فهي مته،االختبارات األخرية هي االختبارات التشخيصية

التشخيصية من أهم أدوات التشخيص التي ميكن أن تساعد يف الكشف عن مواطن الضعف 

 ، قوائم تحليل السلوك، املقابالت الشخصية:لدى الطالب بجانب األدوات األخرى مثل

 .إلخ.… .املالحظات

 بناء االختبارات التشخيصية -2

ًإذا أردت أن تبني اختبارا تشخيصيا عل يك أن تتذكر أن هذه االختبارات تصمم لطالب ً

ً ويجب أن تتذكر أيضا أنها ال تدور حول ما يدرس حاليا ،يعانون من مشكلة تعليمية معينة ً

 بل إنها تهدف إىل تحديد نقاط ، وال تتطلع لألمام كاختبارات االستعداد،كاختبارات التحصيل

خييص يف أي مادة يجب عليك أن تتبع  ولبناء اختبار تش.الضعف لوضع الخطط العالجية لها

 :اإلجراءات التالية

التي تهدف إىل ) معرفية ـ مهارية ـ وجدانية(حدد األهداف التعليمية املختلفة -أ 

 .تحقيقها

 .حدد املعارف واملهارات الالزمة لتحقيق هذه األهداف -ب 

ائق ـ مفاهيم حق( حلل هذه املعارف واملهارات واالتجاهات إيل عنارصها األولية  -ج 

 .)الخ…ـ تعميامت ـ نظريات ـ فروض 

 . األهداف واملحتوى السابق تحديدهام:ضع جدوالً للمواصفات يشتمل عىل -د 

 كذلك أعط  ، وال تغفل أي جزء،ضع أسئلة يف ضوء جدول املواصفات السابق -ه 

  أو حسب الدور الذي ، وذلك حسب أهميته،كل جزء حقه من األسئلة
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 . ولتكن أسئلتك موضوعية متكن من القياس الدقيق،ــق األهدافيلعبه يف تحقي

 وذلك ،رتب األسئلة بحيث تكون األسئلة التي تدور حول موضوع معني متالحقة -و 

ًلتشكل اختبارا فرعيا  . وتسهل التحليل والتشخيص،ً

ً إذا أردت أن تضع اختبارا تشخيصيا يف مقرر املحاسبة  :فعىل سبيل املثال -ز  ً 

 وأسئلة ً،فيمكنك أن تضع أسئلة املعادلة املحاسبية والقيد املزدوج معا) 111 محا(

 .الخ…ً وأسئلة القوائم املالية معا ً، وأسئلة عمليات البيع معاً،عمليات الرشاء معا

فإن ترتيب األسئلة عىل هذا الشكل ميكنك كام ميكن الطالب من معرفة نقاط 

 إجابة الطالب يقف املرء بسهولة عىل ما  إذ مبجرد النظر إىل ورقة،ضعفه وقوته

  .فيها من خطأ وصواب يف كل موضوع عىل حده

 .طبق االختبار التشخييص عىل طالبك -ح 

 تحليل نتائج االختبار التشخييص -3

  حيث ميكنك السري وفق ،فيام ييل طريقة مبسطة لتحليل نتائج االختبار التشخييص

 :الخطوات التالية

 وخصص الحقل األول ألسامء .)1جدول (لف من بضعة حقول أعد جدوًال يتأ -1

 أو موضوعات الفحص، ، أما بقية الحقول فخصصها لالختبارات الفرعية،الطالب

: تتضمن املوضوعات التالية) 1( وهى يف الجدول ،التي يتكون منها االختبار الكيل

ل عمليات   تسجي، تسجيل عمليات الرشاء،املعادلة املحاسبية والقيد املزدوج 

 .  القوائم املالية،البيع

قسم كل حقل إىل أعمدة بعدد األسئلة املطروحة يف االختبار الفرعي الخاص  -2

 واجعل أرقام أسئلة االختبار ،)تسجيل عمليات الرشاء مثالً ( مبوضوع معني 

ً ويجب أن يكون عدد األعمدة يف جميع الحقول مساويا ،الفرعي عناوين ألعمدته

 ) سؤال25( وعددها يف الجدول التايل ، االختبار الكيللعدد أسئلة
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 وضع أمام ، ثم خذ ورقة إجابة كل طالب أو طالبة عىل حدها،صحح أوراق اإلجابة -3

إذا كان قد ( + )  اسمها يف العمود الذي يحمل رقم السؤال األول إشارة زائد 

كان املخصص  أما إذا أخطأ يف اإلجابة فضع يف امل،أجاب السؤال إجابة صحيحة

 . وكرر ذلك بالنسبة لبقية األسئلة يف االختبار،).(ًلذلك صفرا 

ستكون النتيجة ) 1(بعد أن تنتهي من تفريغ إجابات الطلبة كام يف الجدول رقم  -4

عبارة عن صورة بيانية لنقاط الضعف والقوة لدى كل طالب أو طالبة ولدى 

م الطالب أو الطالبة فإنك ً فإذا نظرت ببرصك أفقيا أمام اس،الصف بأكمله

 .ستحصل عىل صورة عام يتقنه الطالب أو الطالبة وعام ال تتقنه

ًوإذا نزلت ببرصك عموديا من أعىل إىل أسفل تحت رقم السؤال فإنك تأخذ فكرة عن 

 .نقاط الضعف والقوة لدى الصف ككل فيام يتعلق بذلك السؤال
 

 

  )111محا( حاسبة نتائج اختبار تشخييص يف امل) 1( جدول  :1مثال
 

بار
خت

اال
ع 

ضي
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املعادلة املحاسبية 

 والقيد املزدوج
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ـن
ـــ

ـــ
ـــ

مـ
لثا

ل ا
ـــ

ص
لف

 ا
نجد يف الجدول السابق أن الطالبة مريم أحمد طالبة ممتازة يف : فعىل سبيل املثال

 كام أن الطالبة ريم سعد ،املحاسبة إذ أجابت عن جميع أسئلة االختبار الكيل إجابة صحيحة 

  :األوىلتتقن املواضيع الثالثة 

)  تسجيل عمليات البيع، تسجيل عمليات الرشاء،املعادلة املحاسبية والقيد املزدوج(

 أما الطالبة مها محمود فقد أخطأت يف حل جميع أسئلة .ًوال تعرف شيئا عن القوائم املالية

 من أسئلة تسجيل 11 ،10 كام أنها مل تحل سؤايل ،تسجيل عمليات البيع والقوائم املالية

 كام أنه ، والصف بأكمله يتقن موضوع املعادلة املحاسبية والقيد املزدوج ،ت الرشاءعمليا

 ً.يتقن موضوع تسجيل عمليات الرشاء تقريبا

 كام ،وإذا استثنينا الطالبة مريم أحمد فنجد أن الصف يجهل موضوع القوائم املالية

 إذ أخطأ ،البيعأن الصف ككل باستثناء ريم سعد ومريم أحمد ضعيف يف تسجيل عمليات 

  . 21 ـ 16 :يف حل األسئلة من

 
 

 )101أجا ( نتائج اختبار تشخييص يف مقرر الوطن العريب )  2(جدول :  2مثال
 

بار
خت

اال
ع 

ضي
موا

 

السطح يف الوطن 

 العريب
 سكان الوطن العريب الرثوة املائية يف الوطن العريب

الزراعة يف الوطن 

 العريب

رقم / الطالب

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السؤال
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

ماين محمودأ  

 هدى حسن

 ريم سعد

 حنان صالح

 مريم أحمد

 مها محمود

+++

+++ 

+++

+++ 

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

.++.

.+ 

+++

.++

+++

.++

+++

.+.

. 

. 

+ 

+ 

+ 

. 

. 

. 

+ 

. 

+ 

. 

. 

. 

+ 

. 

+ 

. 

. 

. 

+ 

. 

+ 

. 

. 

. 

+ 

. 

+ 

. 

. 

. 

+ 

. 

+ 

. 

. 

. 

+ 

. 

+ 

. 

. 

. 

+ 

. 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

+ 

. 

. 

. 

. 

. 

+ 

. 

 

 



 التقويــــــــــــــــــــم
 

 

 
 

ن 
ـــ

مــ
لثا

ل ا
ـــ

ص
لف

 ا

340

ل السابق أن الطالبة مريم أحمد طالبة ممتازة يف نجد يف الجدو: فعىل سبيل املثال

 كام أن ،مقرر الوطن العريب إذ أجابت عن جميع أسئلة االختبار الكيل إجابة صحيحة 

 الرثوة املائية يف ،السطح يف الوطن العريب ( :الطالبة ريم سعد تتقن املواضيع الثالثة األوىل

 أما الطالبة .ًئا عن الزراعة يف الوطن العريبوال تعرف شي)  سكان الوطن العريب،الوطن العريب

 ، والزراعة يف الوطن العريب،مها محمود فقد أخطأت يف حل جميع أسئلة سكان الوطن العريب

 والصف بأكمله يتقن ، من أسئلة الرثوة املائية يف الوطن العريب11 ،10كام أنها مل تحل سؤايل 

 كام أنه يتقن بعض األجزاء يف موضوع ،يب موضوعي السطح والرثوة املائية يف الوطن العر

 .سكان الوطن العريب

وإذا استثنينا الطالبة مريم أحمد فنجد أن الصف يجهل موضوع الزراعة يف الوطن 

 ، كام أن الصف ككل باستثناء ريم سعد ومريم أحمد ضعيف يف سكان الوطن العريب،العريب

 .  21 ـ 16: إذ أخطأ يف حل األسئلة من

 لتـدريس العـالجــي ا: ًثانيا

 مفهومه وأهميته 

يشري مصطلح التدريس العالجي للداللة عىل نوعية الربامج الرتبوية لحاالت الضعف 

 وذلك من خالل قياس مظاهر الضعف أو الصعوبة وتشخيصها بهدف ،أو الصعوبة يف التعلم

 .وضع خطة للعالج

 تركز عىل تحقيق أهداف ويعد التدريس العالجي أحد االسرتاتيجيات التي تحاول أن

ً والتي تعد مطلبا رئيسيا ً ، وهذه األهداف تتضمن أساسيات املعرفة يف املادة،محددة بدقة

 .ًلفهم واستيعاب املهام التعليمية األكرث عمقا وشموالً

 ويف التدريس العالجي نتناول نقاط ،ويعد التشخيص أساس التدريس العالجي

 فإذا مل نقم بالتشخيص أوالً فإن التدريس العالجي . ثم نعمل عىل إلغائها،الضعف فقط

ًسيكون عبثا وإهدارا للوقت والجهد واملال   وليك نقف عىل جدوى التدريس العالجي ،ً
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ًينبغي أن نطبق االختبارات التشخيصية التي تم الحديث عنها آنفا بعد التدريس العالجي 

ات والبحوث إىل أن التدريس العالجي  وتشري الدراس.لنعالج املشكالت التي مل نفلح يف حلها

ميكن أن يستخدم بنجاح تام يف تدريس املعرفة واملهارات األساسية ألي مقرر درايس عند أي 

 . كام ميكن استخدامه يف بيئات دراسية متباينة،مستوى تعليمي

 وسائل التدريس العالجي 

ملشكالت التعليمية هناك العديد من الوسائل التي ميكن للمعلم استخدامها يف عالج ا

 :لطالبه الضعاف من أهمها

 . كالكتب الخارجية واملذكرات وامللخصات:الكتب الدراسية البديلة -

 وهي مذكرات تتضمن أنشطة تعليمية يقوم بها الطالب بقصد :كتب النشاط -

 .تدريبه عىل مهارات معينة وإكسابه معلومات محددة

 كاإلجابة ،قات معلومات قصرية وبسيطة وتتضمن هذه البطا:البطاقات التوضيحية -

 .عن سؤال محدد

ً وهو أسلوب يتبعه املعلم أحيانا لعالج وتصحيح األخطاء الشائعة :إعادة التدريس -

ًبني الطالب مستخدما أسلوبا يف التدريس يختلف عن أسلوبه الذي استخدمه يف  ً

 .البداية عند تدريسه للموضوع الدرايس

 .الخ… املجموعات الصغرية ، التعليم املربمج،ية املواد السمعية والبرص -

 اعتبارات التدريس العالجي الناجح

إن التدريس العالجي الناجح ينبغي أن تتوفر فيه مجموعة من االعتبارات ليكون أكرث 

 :ًتنظيام وشموالً وفاعلية أهمها

 تي يجب أن يركز املعلم يف التدريس العالجي عىل احتياجات الطالب املحددة ال

 .أظهرها التشخيص

 يجب عىل املعلم أن يستخدم أساليب عالجية متنوعة كالسابق اإلشارة إليها. 
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 يجب أن يتم التحكم يف مدة التدريس العالجي لضامن نشاط الطالب. 

  يجب أن يعمل برنامج التدريس العالجي عىل مساعدة الطالب عىل تعديل

 . وأن تنمى لديهم الرغبة يف التعلم،)لم عدم القدرة عىل التع( اتجاهاتهم السلبية 

  يجب أن تكون املواد التعليمية والتدريبات العالجية مناسبة من حيث صعوبتها

 .ومشوقة

  يجب استخدام طرق تدريس متنوعة بحسب حاجات الطالب واملعلومة أو املهارة

  .املراد عالجها

 من قدرة الطالب عىل التغلب ًيجب أن يكون املعلم القائم بالتدريس العالجي واثقا 

 .عىل الصعوبات التي تواجهه

  يجب أن يستعني املعلم القائم بالتدريس العالجي عند إعداد وتنفيذ وتقويم خطته

 اختصايص الوسائل ،  االختصايص االجتامعي:العالجية بجهود اآلخرين مثل

 الخ… ويل األمر، املعلمني اآلخرين  ،التعليمية

 م القائم بالتدريس العالجي أن يقوم بإعادة تدريس جزء املحتوى يجب عىل املعل

 .الذي أخطأ أغلب الطالب يف إجابة األسئلة املتعلقة به

 كل مجموعة من طالبني أو ثالثة،يجب تقسيم الطالب إىل مجموعات صغرية ، 

 وتزود كل ،بحيث يراعى أن تشرتك كل مجموعة يف خطأ ما أو أخطاء مشرتكة

 كأن ، كأن مينحوا تكليفات معينة،ئل العالج لهذه األخطاء املشرتكةمجموعة بوسا

 أو مينحوا  تدريبات ،يطلب منهم قراءة صفحة كذا وصفحة كذا من الكتاب املدريس

سامع رشيط ,  أو يكلفوا بإجراء تجربة عملية أ،يقومون بأدائها تحت إرشاف املعلم

حتوى الذي مل يتقنوا تعلمه كاسيت أو مشاهدة رشيط فيديو تعليمي يغطي جزء امل

 الخ …
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 ا
 والتعامل معهم بأسلوب التدريس ، عزل الطالب الذين لديهم أخطاء فردية 

 مع تدريبهم عىل أسئلة ومتارين ،)مدرس ـ طالب ( الخصويص واحد إىل واحد 

 .مشابهة لتلك التي أخطئوا  فيه يف اإلجابة عنها

 للمثال األولالخطـة العالجيـة 

 املعلم االختبار التشخييص السابق الحديث عنه، وبعد أن يفرغ النتائج بعد أن يطبق

يضع خطته العالجية لتخليص طالبه من نقاط الضعف ) 1(كام يف الجدول السابق رقم 

 إذ كلام زادت ، وعدد الطالب، ويتوقف الوقت الالزم لذلك عىل عدد نقاط الضعف،لديهم

 وعىل املعلم أال يبدأ يف ،وقت املطلوب للمعالجةنقاط الضعف وزاد عدد الطالب كلام زاد ال

  . مستوي متقاربًتدريس املوضوعات الجديدة إال إذا أوصلهم جميعا  إىل

ولتوضيح كيفية وضع الخطة العالجية نأخذ نتائج االختبار التشخييص السابق يف 

 : ونبدأ يف وضع الخطة كام ييل،)1( واملوضحة بالجدول رقم ،املحاسبة

 إذ ال توجد لديها أية نقاط ،مريم أحمد من التدريس العالجي/ الطالبة تعفى  -1

 لذا ميكن أن ، بيد أنه يجب أن تستثمر وقتها يف تعلم يشء جديد لتستفيد،ضعف

 . أو إىل غرف األنشطة أو املالعب لتامرس نشاط تحبه،ترصف إىل املكتبة

تعفى كزميلتها السابقة من  لذا ،ريم سعد تتقن الثالثة مواضيع األوىل/ الطالبة  -2

 وتضم ،الدوام يف الصف يف الوقت املخصص للتدريس العالجي يف هذه املواضيع

وميكنها االستفادة . القوائم املالية:إىل املجموعات عندما ترشع يف تعلم موضوع

 .من وقتها كزميلتها السابقة حسب خطة مرسومة

 املعادلة املحاسبية والقيد :ليعفي الصف بأكمله من إعادة تعلم املوضوع األو -3

 تسجيل :ً كام يعفى أيضا من إعادة تعلم موضوع، إذ أنه يتقنه،املزدوج

 مها ، حنان صالح، أماين محمود: ويستثنى من ذلك الطالبات،عمليات الرشاء

 ، ولذا يجب أن يعاد )10(إذ أن هؤالء قد أخطئوا يف حل السؤال رقم .  محمود
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 كام تدرب ،أو املهارات التي يدور حولها السؤالتدريبهم ليكتسوا املعارف 

مها محمود عىل إتقان املعلومة أو املهارة التي يدور حولها السؤال رقم / الطالبة

 وتشغل بقية الطالبات خالل تلك الفرتة يف تعلم يشء جديد أو مامرسة ،)11(

 .نشاط مفيد

حمود قد تخلصوا من  مها م، حنان صالح،أماين محمود: للتأكد من أن الطالبات -4

 ، تسجيل عمليات الرشاء ميتحنوا ثانية فيام فشلوا فيه:ضعفهم يف موضوع

 وإذا مل يظهر تحسن يف وضعهن ميكن إعادة التدريس لهن أو ،وبأسئلة جديدة

 .إحالتهن للمرشدة األكادميية أو االجتامعية

 .وعات املختلفةيتم إتباع نفس الطريقة لباقي الطالبات ملعالجة ضعفهن يف املوض -5

 للمثال الثاينالخطــة العالجيـــة 

بعد أن يطبق املعلم االختبار التشخييص السابق الحديث عنه، وبعد أن يفرغ النتائج 

يضع خطته العالجية لتخليص طالبه من نقاط الضعف ) 2(كام يف الجدول السابق رقم 

 إذ كلام زادت ، الطالب وعدد، ويتوقف الوقت الالزم لذلك عىل عدد نقاط الضعف،لديهم

 وعىل املعلم أال يبدأ يف ،نقاط الضعف وزاد عدد الطالب كلام زاد الوقت املطلوب للمعالجة

  .ًتدريس املوضوعات الجديدة إال إذا أوصلهم جميعا  إيل مستوي متقارب

ولتوضيح كيفية وضع الخطة العالجية نأخذ نتائج االختبار التشخييص السابق يف مقرر 

 : ونبدأ يف وضع الخطة كام ييل،)1( واملوضحة بالجدول رقم ،لعريبالوطن ا

 إذ ال توجد لديها أية نقاط ،مريم أحمد من التدريس العالجي/ تعفى الطالبة  -1

 لذا ميكن أن ، بيد أنه يجب أن تستثمر وقتها يف تعلم يشء جديد لتستفيد،ضعف

 .امرس نشاط تحبه أو إىل غرف األنشطة أو املالعب لت،ترصف إىل املكتبة
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 لذا تعفى كزميلتها السابقة من ،ريم سعد تتقن الثالثة مواضيع األوىل/ الطالبة  -2

 وتضم ،الدوام يف الصف يف الوقت املخصص للتدريس العالجي يف هذه املواضيع

 وميكنها . الزراعة يف الوطن العريب:إىل املجموعات عندما ترشع يف تعلم موضوع

 .زميلتها السابقة حسب خطة مرسومةاالستفادة من وقتها ك

ً كام يعفى أيضا ،يعفي الصف بأكمله من إعادة تعلم املوضوع األول إذ أنه يتقنه -3

 أماين محمود، حنان : ويستثنى من ذلك الطالبات،من إعادة تعلم موضوع الثاين

، ولذا يجب )10(إذ أن هؤالء قد أخطئوا يف حل السؤال رقم .   مها محمود،صالح

عاد تدريبهم ليكتسوا املعارف أو املهارات التي يدور حولها السؤال، كام أن ي

مها محمود عىل إتقان املعلومة أو املهارة التي يدور حولها السؤال / تدرب الطالبة

 وتشغل بقية الطالبات خالل تلك الفرتة يف تعلم يشء جديد أو مامرسة ،)11(رقم 

 .نشاط مفيد

 مها محمود قد تخلصوا من ، حنان صالح،ماين محمودأ: للتأكد من أن الطالبات -4

 الرثوة املائية يف الوطن العريب ميتحنوا ثانية فيام فشلوا فيه، :ضعفهم يف موضوع

 وإذا مل يظهر تحسن يف وضعهن ميكن إعادة التدريس لهن أو ،وبأسئلة جديدة

 .إحالتهن للمرشدة األكادميية أو االجتامعية

 .ة لباقي الطالبات ملعالجة ضعفهن يف املوضوعات املختلفةيتم إتباع نفس الطريق -5

 أعامل الفصل ودورها يف التقويم: ًثالثا

ٌتتجه كثري من الدول املتقدمة يف املجال الرتبوي إىل التخفيف من سيطرة 

االمتحانات التقليدية ومساوئها العديدة، وقد ألغت كثري من املدارس االبتدائية املتقدمة 

 . ُقل من فرقة إىل فرقة، واكتفت بامتحان تحريري واحد يعقد يف نهاية املرحلةامتحانات الن
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كام يف أملانيا الرشقية امتحانات النقل يف هذه املرحلة التي . كام ألغت بعض املدارس الثانوية

ويف جميع هذه الحاالت استعاضت املدارس عن هذه االمتحانات بتقويم . متتد عرش سنوات

ويسمى هذا النظام الذي .  به املتعلمني من نشاطات طيلة العام الدرايساملدرسني ملا يقوم

يجعل لتقويم املعلم ألعامل طالبه أهمية يف تقدير أعاملهم واتخاذ القرارات بالنسبة لرتقيتهم 

 .من فرقة إىل أخرى، بنظام أعامل السنة

ع مراحل وقد أدخل نظام أعامل السنة يف كثري من مدارس البلدان العربية يف جمي

التعليم، مع االعتامد عليه وحده يف السنوات األوىل من املرحلة االبتدائية، وتخصيص نسبة له 

 .من النهاية العظمى المتحان املادة يف بقية الصفوف واملراحل% 60، 40ترتاوح بني 

والغرض من األخذ بهذا النظام هو عدم االعتامد عىل االمتحانات بصورتها التقليدية 

فنظام . ً كليا من جهة، ومعالجة أخطاء هذه االمتحانات وعيوبها من جهة أخرىًاعتامدا

ًأعامل السنة يتيح الفرصة أمام املعلمني لتقويم منو طالبهم تقوميا شامالً مستمرا فرديا متنوعا  ً ً ً

ُعىل مدار العام الدرايس، وهو يف الوقت ذاته يساعد عىل تشخيص نواحي الضعف والقوة 

، والعمل عىل تحسني األوضاع واالرتفاع مبستوى التعليم، وهو ال يعتمد عىل لدى املتعلمني

اختبار النواحي اللفظية والنظرية فحسب، وإمنا يصلح لتقويم النمو يف النواحي العلمية 

والتطبيقية، ويف مجاالت امليول واالتجاهات والقيم والعالقات والسلوك وغريها مام تحقق 

 .قياسه، أو إثارة االهتامم بهاالمتحانات العادية يف 

 وإذا كان للتقويم قوة دافعة بالنسبة للمتعلم فإن إعطاء وزن ألعامل السنة 

ًبالنسبة إليه سوف يكون عالجا لكثري من الظواهر التي تشكو منها املدارس حاليا ويف  ً

 ًمقدمتها مشكالت السلوك واملواظبة، وتواين املتعلمني يف دراستهم أشهرا طويلة من

العام الدرايس حتى إذا أقبل موسم االمتحانات الختامية، أرهقوا أنفسهم يف فرتة نهاية 

 ومن ذلك يتضح أن األخذ . العام باستذكار الدروس، وحفظ الكتب، واالستعداد لالمتحان
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بنظام أعامل السنة له مزايا متعددة، ولكن هذه املزايا ال ميكن أن تتحقق من تلقاء ذاتها، 

 . بقدر ما نخطط ونهيئ الظروف املناسبة للوصول بها إىل األهداف املنشودةوإمنا تتحقق

وقد دلت الدراسات االستطالعية التي أجريت حول أساليب تطبيق هذا النظام يف 

فكثري من املدرسني يلجئون يف . ُ عىل أنه ال يطبق عىل أساس علمي سليم-كثري من املدارس 

عام الدرايس، إىل امتحانات دورية يجرونها يف نهاية كل سبيل تقويم منو طالبهم عىل مدار ال

وقد تكون هذه االمتحانات شفوية أو . أسبوع أو شهر أو فرتة محددة أو غري محددة

فقد يطلب املدرس إىل . ويف كلتا الحالتني تتسم هذه االختبارات بالعفوية واالرتجال. تحريرية

واالختبارات عىل .  لهم، يف حصة من الحصصطالبه اإلجابة عن سؤال أو أكرث يف مدة يحددها

ُوهي يف الوقت ذاته ال تعالج . هذه الصورة تحمل كل مساوئ االمتحانات املعتادة وزيادة

 .العيوب التي وضع النظام لعالجها

وقد حاولت بعض املدارس أن توزع درجات أعامل السنة عىل مجاالت محددة، ليكون 

من % 10ومن أمثلة هذا التوزيع، إعطاء . نتفاع بهايف توزيعها عون للمدرس عىل حسن اال

درجة أعامل السنة لكل من االمتحان الشفوي واألعامل التحريرية يف الفصل واملواظبة 

 .وكراسة املجهود الشخيص وكراسة الحصة. والسلوك

بينام . ًويؤخذ عىل هذا التوزيع أنه يعطي أوزانا متساوية لجميع هذه املجاالت

وينبغي أن يتم هذا التوزيع عىل .  وأوزانها الحقيقية من مجال إىل مجالتختلف قيمتها

ومع أهمية . كام أن هذا التوزيع أدخل السلوك واملواظبة ضمن أعامل السنة. أساس علمي

يحاسب املتعلمني مبقتضاه، بحيث  . السلوك واملواظبة، فإنه ينبغي أن يكون لهام تقدير خاص

قرصون، وباإلضافة إىل ذلك فإن هذا التوزيع ال يقدم حلوال ُيجزى املمتازون ويحاسب امل

وطرق االنتفاع به يف . حاسمة ملشكلة عدم معرفة املعلمني لفلسفة هذا النظام وأهدافه

 .تحسني مستوى التعليم

فينبغي . ُويتطلب نجاح هذا النظام عىل مدى ما نقدمه للمعلمني من عون يف مجاله

 حة عن هذه األهداف السلوكية التي يعمل عىل تحقيقها، أن يكون لدى املعلم فكرة واض
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ًبحيث يكون قادرا عىل ترجمة األهداف  إىل . وطرق تحقيق هذه األهداف وأساليب تقوميها

واملالحظات التي يجمعها عن طالبه بصورة علمية وأساليب . وتهيئة الظروف املناسبة. معايري

ًبغي أن يكون املتعلم متمرسا مبهارات تسجيل كام ين. ُالحوار واملناقشة التي يجريها معهم

ُهذه البيانات وتحليلها، وتفسري النتائج، والتحقق من صحة الفروض التي يقيم عليها 

تفسرياته ورسم الخطة إلجراء التحسينات الالزمة وعالج املشكالت بالتعاون مع املتعلمني 

 .ة األخرىواملدرسني وإدارة املدرسة واملنزل وجميع العوامل الرتبوي

ًوعىل الرغم من مزايا األخذ بنظام أعامل السنة، فإن تقديراته كثريا ما يشوبها عنرص 

فكثري ما يتأثر املدرس يف حكمه عىل املتعلم ببعض النواحي الخاصة مثل مظهر . الذاتية

 ونحن ال نريد أن نقلل من. ومثابرته وخصائصه االجتامعية. املتعلم وعنايته بالنظام والرتتيب

ًأهمية هذه الصفات، وال من أثرها يف النجاح حارضا ومستقبالً، ولكننا ال نريد أن يختلط 

حكم املعلم عىل التحصيل ببعض املؤثرات الخارجية مهام كانت أهميتها، وذلك حتى ال نظلم 

لذلك فإننا نقرتح . املوهوبني أو نضع بعض املتعلمني يف غري مواضعهم من الوجهة التحصيلية

ُن نظام أعامل السنة بنظام البطاقات الشاملة التي تعطي جميع مجاالت النمو أن يقرت

بحيث تتكون لدينا صورة واضحة عن كل من النواحي . والشخصية ما تستحقه من اهتامم

وبذلك نستطيع أن نشخص . التحصيلية لدى املتعلمني وخصائصهم االجتامعية والنفسية

تعلمني أفضل عون ممكن يف سبيل تحقيق منوهم مواطن القوة ومواطن الضعف ونقدم للم

 .الشامل
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 أسئلة التقويم الذايت

 وضح الفرق بني التقويم والقياس؟: 1س

 ارشح باختصار أنواع التقويم؟: 2س

 عدد مجاالت التقويم ووسائله؟: 3س

 اذكر مميزات وعيوب االختبارات املوضوعية؟: 4س

 لعامة؟وضح رأيك يف عيوب امتحانات الثانوية ا: 5س

 ما هي مقرتحاتك وتصوراتك لتطوير االختبارات املقالية؟: 6س

 :ما هي الرشوط التي ينبغي مراعاتها عند بناء االختبارات املوضوعية اآلتية: 7س

  التكملة- الخطأ والصواب         ج- االختيار من متعدد      ب-أ

 :أمام اإلجابة الصحيحة لكل مام يأيت )    √(ضع عالمة : 8س

ُتعـد طريقة القسط " وضع أحد الزمالء السؤال التايل من نوع الصواب والخطأ ) 1(

 هذا السؤال غري جيـد.  الثابتًاملتناقص لحساب اإلهالك أفضل دامئا من طريقـة القسط

 (       )      تضمنه أكـرث مــن فكرة-أ

 (       )     عدم التجانس بني عناصــره-ب

 (       )   يد التعميم  وجود بعض الكلامت تف-ج

 (       )      كل من  ب ،  ج -د 

معظم وقتـه يف التفكري والكتابة عند اإلجابة عن ) املمتحن ( يقيض املستجيب )  2(

 :أسئلة

 (       )      االختبار من متعدد-أ

 (       )     )املزاوجة(  املقابلة -ب

 (       )       املقــــال -ج

 (       )      لخطأ الصواب وا-د
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 :لتحسني تصحيح إجابات الطالب عن األسئلة املقالية ينبغـي )  3(

 (       )    إعداد منوذج يوضح العنارص الرئيسية إلجابة-     ا

 (       )  تصحيح إجابة جميع الطالب عىل السؤال األول ثم الذي يليه -    ب

 (       )    قيام مصحح واحـد بتصحيح جميع األسئلة-    ج

 (       )        كل من أ ، ب-    د

: وضع أحد زمالئك سؤاالً من نوع املقابلة، وتضمن العمود األول املصلحات اآلتية ) 4(

النقل، وتضمن العمود الثاين –   التأمني  -  التخزين  – السند – الكمبيالة - الشيك  –الفاتورة 

 : غري جيـد؛ ألنـه ينقصه فإن هذا السؤال. تعريفات لهذه املصطلحات

 (       )        الرتابط اللفظي–أ 

 (       )       التناسق اللغوي–ب 

 (       )        التجــانس–ج 

 (       )      ً ليس واحدا مام سبق –د 

 :التقويم أشمل وأعم من القياس ألنه ) 5(

ً يصف السلوك أو الربنامج وصفا كميا ونوعيا- أ ً ً        )(   

 (      )     يحكم عىل قيمة السلوك أو الربنامج-ب 

 (      )     يحكم عىل بدائل القرارات التي تتخذ-ج 

 (      )        كل ما سبق- د 

 :إن نواتج عملية القياس والتقويم هي املوجه لكل مام يأيت فيام عدا ) 6(

 (      )        املعلم واملتعلم -أ

 (      )     يل األمر مدير املدرسة وو-ب 

 (      )      مخططي  ومطوري املناهج-ج 

 (      )      أصدقاء املعلم واملتعلم–د 
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إن الذي  يساعدنا عىل اتخاذ قرار بتقسيم الطالب إىل مجموعات أكرث تجانسا هو ) 7(

 :التقويم 

 (      )        التكويني-أ

 (      )         املبديئ-ب

 (      )        التجميعي-ج

 (      )         التتبعي-د

 عىل التوايل يف االختبار النهايئ 70 ، 90حصل الطالبان أحمد ، محمد عىل الدرجتني ) 8(

فإذا علمت أنهام يف االختبار املبديئ للامدة قد ) 100الدرجة العظمى ( ة ــاملحاسب ملادة

ر من املعايري التالية بعد إنجـــاز فعىل أي معيا.   عىل التوايل30 ، 60حصال عىل الدرجتـني 

 : الطالب محمد أفضل من الطالب  أحمد 

 (      )         النسبي-أ

 (      )        املتعدد-ب

 (      )         األعىل -ج

 (      )         األدىن-د

 :يصنف التقويم من حيث التوقيت الزمني إيل تقويم ) 9(

 )(             تكويني وتجميعي-أ

 (      )        كمي وكيفي -ب

 (      )        داخيل وخارجي-ج

 (      )       مركزي وال مركزي-د

 :من خصائص التقويم الجيد ) 10(

 (      )       الثبات واملوضوعية-أ

 (      )      االستمرار والتكامل-ب

 (      )       التوازن والشمول-ج

 (      )        كل من ب ، ج-د
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 :يقوم املعلم بجميع  الخطوات التالية عند وضع خطة التقويم الشهرية فيام عدا ) 11(

 (      )    إعداد قامئة باألهداف الرتبوية  الواجب تحقيقها -أ

 (      )     إعداد قامئة بنشاطات التعليم والتعلم -ب

 (      )     تحديد الزمن املناسب لتدريس املوضوعات-ج

 (      )   ة باملوضوعات التي تدرس خالل الشهر إعداد قامئ-د

 :يتم تحديد األوزان النسبية ملوضوع درايس معني من خالل )  12(

 (      )        عدد صفحاته -أ

 (      )        عدد  حصصه -ب

 (      )        أراء الخرباء-ج

 (      )        كل ما سبق -د

لتقويم الطالب يف استخدام أجهزة ومعدات املخترب أي مام يأيت يعد أفضل أسلوب ) 13(

 :التجـاري 

 (      )       اختبار االختيار من متعدد-أ

 (      )       بطاقة املالحظة -ب

 (      )       املقابلة الشخصية -ج

 (      )        اختبار املقال-د

 :رات االختبارات التي تعد ألغراض التقويم التكويني  هي اختبا) 14(

 (      )   محكية املرجع أكرث من كونها معيارية املرجع -أ

 (      )    معيارية املرجع أكرث من كونها محكية املرجع -ب 

 (      )    محكية املرجع أقل من كونها معيارية املرجع-ج

 (      )    معيارية املرجع أقل من كونها محكية املرجع-د 
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 :تحانية من املورقة يتكون جدول مواصفات ا) 15(

 (      )      محورين لألهداف واملحتوى -أ

 (      )     ثالثة محاور لألهداف واملحتوي وأساليب التقويم-ب

 (      )    أربعة محاور لألهداف واملحتوى واألنشطة وأساليب التقويم -ج

 (      )      ً ليس واحدا مام سبق -د

  البيع من نوع االختيار من متعدد ، التكميل ، املزاوجةًوضعت اختبارا يف مادة فن)  16(

 :فإنه من األفضل أن يتم ترتيب فقرات هذا االختبار عيل أساس. والصواب والخطأ 

 (      )        درجة الصعوبة-أ

 (      )        نوع الفقرة-ب

 (      )       تسلسل املحتوى -ج

 (      )      األهداف التعليمية املرجوة-د

 :جميع ما ييل بعد من مزايا ترتيب فقرات االختبار عىل أساس نوع الفقرة فيام عدا ) 17(

 (      )       سهوله التصحيـــح-أ

 (      )       سهوله وضع التعليامت-ب

 (      )       سهوله التطبيـــق-ج

 (      )     املحافظة عىل التهيؤ العقيل للطالب-د

ًتبارا يف مادة األعامل املكتبية يحتوي عيل أكرث من نوع من األسئلـة  وضعت اخ) 18(

 :فإنه من األفضل وضع تعليامت االختبار يف صورة  املوضوعية

 (      )        عامـــــة- أ

 (      )       خاصة لكل نوع-ب 

 (      )        عامــة وخاصة-ج 

 (      )        كـــل ما سبق–د 
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 : ومات املتعلقة بالغرض من االختبار وزمنه وطريقة اإلجابة عليه تعد من املعل) 19(

 (      )        الخصائص -أ

 (      )        الرشوط-ب

 (      )        التعليامت -ج

 (      )        املزايا والعيوب-د 

 :يتم تحليل األسئلة املوضوعية لتحديد ما ييل فيام عدا )  20(

 (      )       وبة معامل الصع-أ

 (      )        معامل التمييز-ب

 (      )        معامل السهولة -ج

 (      )        معامل الصدق -د

 :جميع ما ييل يعد من مميزات أسئلة االختيار من متعدد فيام عدا أنها ) 21(

 (      )     ميكن أن تستخدم يف قياس الفهم والتطبيق-أ

 (      )     مختلف مجاالت املعرفة  تستخدم بكرثة يف-ب

 (      )     تتطلب من املخترب استخدام عمليات عقلية مختلفة-ج

 (      )    تحتاج يف إجاباتها إيل قدر كبري من الكفايات اللغوية-د

للحصول عىل مؤرش إحصايئ لفاعليه املشتت يف بدائل االختيار من متعدد يجب ) 22(

 : معرفة 

 (      )   ئة العليا الذين اختاروا  املشتت عدد طالب الف-أ

 (      )    عدد طالب الفئة الدنيا الذين اختاروا  املشتت-ب

 (      )       العدد الكىل للطالب-ج

 (      )        كل ما سبق-د
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 :يتحدد عدد األسئلة  يف كل خلية من خاليا جدول املواصفات عىل ضوء)  23(

 (       )      قها األهداف املراد تحقي-أ

 (       )      األهمية النسبية للموضوع-ب

 (       )            الزمن املخصص لالختبار           -ج

 (       )        كل من ا ،  ب-د

ًكلفت بوضع اختبارا من نوع االختيار  من متعدد يف مادة البنوك مدته ثالث ) 24(

 :جب أن يرتاوح بني ن عدد أسئلة هذا االختبار يإساعات ف

 (       )         90–   60 – أ

 (       )         70–  50 -ب

 (       )       60- 40  -ج

 (       )       80 -30 -د 

 :ما ييل عبارة عن جدوالً للمواصفات امتحان يف موضوعات مادة السكرتارية ) 25(

 الوزن النسبي تطبيق فهم تذكر األهداف/ املوضوعات

   %20    أ

   %30    ب

   %50    ج

  %100   %70 %  20  %10 الوزن النسبي

 :هو ) ج ( يف ضوء ما سبق فإن عدد األسئلة الخاصة مبستوى التطبيق للموضوع  

 (       )        14  -أ

 (       )        4 -ب

 (       )        35 -ج

 (       )               6 -د
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 :  املالحظة نوع من تعد بطاقة) 26(

 (       )        االختبــارات-أ

 (       )       مقاييس التقدير-ب

 (       )        مقاييس العالقة-ج

 (       )       مقاييس النزعة املركزية-د 

  :فيام  عداكل ما ييل من جوانب الضعف يف األسئلة املوضوعة ) 27(

 (        ) ابة الصحيحة بالتخمني العشوايئ  متكن الطالب من الوصول إيل اإلج-أ

 (        )   ال تعطي الطالب الفرصة أن يعرب عن معرفته بلغته ومفرداته الخاصة-ب

 (        )   تحتاج إيل مهارة وخربه كبرية يف صياغتها وصياغة تعليامتها -ج

     )(      ال تحتاج من الطالب أن يستدعي املعلم ويسأله عن طريقة اإلجابة-د 

   :فيام عدا  أنهاجميع ما ييل من جوانب القوة يف األسئلة املوضوعية ) 27(

 )(     متكن املعلم من تحديد املطلوب من السؤال بشكل ال يتحمل الغموض-أ

 (   )  متكن املعلم من اختبار عدد مناسب من األسئلة ميثل املحتوي    -ب 

 (   )         لطالب بسهوله ويرس متكن املعلم أن يصحح إجابات ا-ج

  تشجع الطالب عيل تفتيت املادة ودراستها دون الحاجة للربط بني -د

  (    )          األفكار       

 :تتميز االختبارات املقالية عن االختبارات املوضوعة بأنها) 29(

 (       )    تتمتع درجات الطالب فيها بدرجة ثبات عالية-أ

 (       )   تشجيع الطالب عىل تفتيت املادة الدراسية -ب 

 (       )      توفر وقت وجهد املعلـــم-ج

 (       )      تهيئ للطالب فرصة إظهار فرديته-د



 التقويــــــــــــــــــــم
 

 

  357

ـن
ـــ

ـــ
ـــ

مـ
لثا

ل ا
ـــ

ص
لف

 ا
 :من املؤرشات التي قد تساعد يف التوصل إىل اإلجابة الصحيحة  ) 30(

 (       ) من متعدد وجود ترابط لفظي بني املنت والبدائل كام يف االختيار -أ

 (       )  وجود بعض الكلامت التي تفيد التأكيد كام يف الصواب والخطأ-ب

 (       )  ضعف التجانس يف عنارص العمود الواحد كام يف أسئلة املطابقة-ج

 (       )        كل ما سبق-د

. الكطريقة القسط املتناقص أفضل دامئا من طريقة القسط الثابت لحساب لإله) 31(

 :هذا السؤال غري جيد لـ

 (       )      تكرار بعض الكلامت يف السؤال-أ

 (       )     عدم االنسجام أوالتناسق اللغوي يف السؤال-ب

 (       )    وجود بعض الكلامت التي تفيد الجزم أو لتأكيد-ج

 (       )                  كل من  ا ،  ب -د 

 :نارص الرئيسية يف اإلجابة ألسئلةًذجية مقدما توضح العيفضل إعداد  إجابة منو)  32(

 (       )       االختبار من متعدد-أ

 (       )      )املزاوجة(  املقابلة -ب

 (       )        املقــــال -ج

 (       )        الصواب والخطأ-د

 :لتحسني تصحيح إجابات الطالب عىل اختبار املقال ميكن )  33(

 (       )    د منوذج يوضح العنارص الرئيسية إلجابة إعدا-أ

 (       )   تصحيح إجابة جميع الطالب عىل السؤال األول ثم الذي يليه-ب

 (       )     قيام أكرث من مصحح بالتصحيح وأخذ املتوسط-ج

 (       )        كل ما سبق-د
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 :د األول املصـلحات اآلتيـة وضع أحد زمالئك سؤاالً من نوع املقابلة وتضمن العمـو) 34 (

تعريفـات  التخـزين ، وتضـمن العمـود الثـاين– البيـع – الرشاء – السـند –الشيك ، الكمبياالت 

 :لهذه املصطلحات ، فإن هذا السؤال غري جيد ألنه ينقصه 

 (       )        الرتابط اللفظي–أ 

 (       )       التناسق اللغوي–ب 

 (       )        التجانس–ج 

 (       )      ً ليس واحدا مام سبق –د 

 

 )8(نشاط صفي  

  صياغة أسئلة تقومية مقالية يف مجال املتخصص-

  صياغة أسئلة موضوعية مختلفة ملجال التخصص-
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 قامئة املراجع 

 

 أوالً املراجع العربية

 .م1987املنهج وعنارصه، القاهرة، دار املعارف، : إبراهيم بسيوين عمرية -1

 أحمد بلقيس، توفيق مرعي،امليرس يف سيكولوجية اللعب،األردن، دار  -2

 .م1987الفرقان،

 املكونات، التطبيقات، القاهرة، عامل الكتب املناهج، األسس،: احمد حسني اللقاين -3

 .م1994

الوسائل التعليمية واملنهج، القاهرة، دار : أحمد خريي كاظم، جابر عبد الحميد -4

 .النهضة العربية

نظام تصنيف األهداف الرتبوية، ترجمة محمد الخوالدة : بنيامني بلوم، وآخرون -5

 .م1985وصادق عودة، جده، دار الرشوق، 

 .م1998فيق أحمد مرعي، محمد محمود الحيلة، تفريد التعليم، األردن دار الفكر تو -6

مهارات التدريس، القاهرة، دار النهضة العربية، : جابر عبد الحميد جابر، آخرون -7

 .م1992

سيكولوجية التعلم ونظريات التعليم، القاهرة، دار النهضة : جابر عبد الحميد -8

 .العربية
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ية للمناهج وطرق التدريس، أبحاث املؤمتر العلمي الثالث عرش الجمعية املرص -9

 .2000 يوليو 26-25، جامعة عني شمس،" مناهج التعليم وتنمية التفكري"

جودت أحمد سعادة، استخدام األهداف التعليمية يف جميع املواد، القاهرة، دار  -10

 .م1991الثقافة للنرش والتوزيع، 

محمد جامل الدين -د اللطيف حسني حيدر، عب. خليل يوسف الخلييل،د -11

 .م،1996يونس،تدريس العلوم يف مراحل التعليم العام، اإلمارات، دار القلم، 

 .1997خليل الجريس، أبو ظبي،املجمع الثقايف،: دي بونو، التفكري اإلبداعي، ترجمة -12

جونسون،إديث جونسون هولبك التعلم التعاوين .ديفيد وجونسون،روجرت -13

 . م1995مة مدارس الظهران األهلية، السعودية، ترج

أساسيات املناهج، ترجمة أحمد خريي كاظم، جابر عبد الحميد، : رالف تايلوز -14

 .م1983القاهرة، دار املعارف، 

صالح عبد العزيز، عبد العزيز عبد الحميد، الرتبية وطرق التدريس، القاهرة، دار  -15

 .م1975املعارف، 

 عيسان، األهداف الرتبوية السلوكية، مسقط، كلية الرتبية والعلوم الـلـهصالح عبد  -16

 .م1989اإلسالمية، 

عبد الباقي أبو زيد، أثر أسلوبني للتعلم التعاوين عىل التحصيل يف العلوم  -17

 التجارية والثقة بالنفس لدى طالب التعليم التجاري، مجلة الثقافة والتنمية، 
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/ 2000 سوهاج، مرص،العددان األول والثاين يوليوجمعية الثقافة من أجل التنمية

 م 2001يناير 

منشورات . التعلم من خالل املجموعات ). 2001( عبد الرحمن سامل البلويش   -18

 الباطنة شامل، قسم الرتبية اإلسالمية،  املديرية العامة للرتبية والتعليم ملنطقة

ُصحار، سلطنة عامن ُ.   

كريم خاليله،سيكولوجية اللعب، األردن، دار الفكر، عفاف اللبابيدي،عبد ال -19

 .م1993

اسرتاتيجيات لتعليم املوهوبني وتنمية -عيل السيد سليامن، عقول املستقبل  -20

 .1999اإلبداع، الرياض،مكتبة الصفحات الذهبية،

 مفاهيم وتطبيقات،عامن، دار الكتاب -فتحي عبد الرحمن جروان،تعليم التفكري -21

 .1999الجامعي،

املناهج املعارصة، اإلسكندرية، منشأة املعارف، : فوزي طه إبراهيم، رجب الكلرنة -22

 .م1983

غسان أبو فخر، الكويت، مكتبة : الكسندر روشكا، اإلبداع العام والخاص، ترجمة -23

 .1989عامل املعرفة، 

. جموعاتقيادة املشاغل التدريبية والعمل يف م ). 2000( العقلة  . محمد أحمد -24

 .ُمنشورات وزارة الرتبية والتعليم، قسم اإلرشاف الفني، مسقط، سلطنة عامن

، مؤمتر مناهج التعليم "فرق التفكري وحل املشكالت العاملية "محمد أمني املفتي،  -25

وتنمية التفكري، الجمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس،جامعة عني شمس، 

 .2000 يوليو 26 -25
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ني املفتي، قراءات يف تعليم الرياضيات،القاهرة مكتبة األنجلو املرصية، محمد أم -26

1995.  

محمد بن عيل بن حارب البلويش، التعلم التعاوين، وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة  -27

 . منطقة الباطنة شامل: عامن، مسقط

 8-6من مراد وهبة، منى أبو سنة،أبحاث ندوة اإلبداع وتطوير كليات الرتبية   -28

 .1996، جامعة عني شمس، مركز تطوير اللغة اإلنجليزية، 1995مايو 

. التعلم التعاوين والعمل يف مجموعات ). 2000( منصور محمد يعقوب   -29

 .ُمنشورات وزارة الرتبية والتعليم، قسم االمتحانات، مسقط، سلطنة عامن

تنمية  يف القرن الحادي منري كامل ميخائيل،ندوة الرتبية العلمية ومتطلبات ال -30

 .1996 ديسمرب 5 -4والعرشين،مركز تطوير تدريس العلوم، جامعة عني شمس،

األهداف التعليمية، ترجمة أحمد خريي كاظم، القاهرة، دار : نورمان جروتلند -31

 .النهضة العربية

 28-25ورقة توصيات ندوة دور املدرسة واألرسة واملجتمع يف تنمية االبتكار،  -32

 .1996، كلية الرتبية جامعة قطر، الدوحة، قطر، 1996رس ما

إعداد فريق من دائرة . العمل يف مجموعات ). 2000. ( وزارة الرتبية والتعليم -33

 .ُمناهج العلوم والرياضيات، مسقط، سلطنة عامن

 املنعقد يف –تقرير عن املؤمتر العاملي السابع للتفكري "وزارة املعارف السعودية،  -34

 .1998، مارس 32مجلة املعرفة، ع" 1997 يونيو 6-1غافورة يف املدة من سن
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